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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1ตก00028 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษานายยศกร ปทุมหิรัญสกุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00028 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลบ้านตาก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลบ้านตาก

2 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00050 พนักงานเกษตรพื้นฐานนางสาวมณฑา วงษ์โม้ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00050 8,520ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00051 พนักงานเกษตรพื้นฐานนางสาย วงษ์ปัญญา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00051 8,600ไม่กำหนดวุฒิ

4 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00052 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายสิทธิเดช หม่องแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00052 8,720ไม่กำหนดวุฒิ

5 พนักงานบริการ 1ตก00053 พนักงานบริการนายนิคม     เพิ่มกาวี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00053 9,000ไม่กำหนดวุฒิ

6 พนักงานบริการ 1ตก00054 พนักงานบริการนายยงยุทธ จิ๋วกาวี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00054 8,050ไม่กำหนดวุฒิ

7 พนักงานบริการ 1ตก00055 พนักงานบริการนายสุเทพ กรพาหา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00055 8,160ไม่กำหนดวุฒิ

8 พนักงานบริการ 1ตก00056 พนักงานบริการนายสุวิน      ต๋าตา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00056 8,780ไม่กำหนดวุฒิ

9 พนักงานบริการ 1ตก00057 พนักงานบริการนายปรีชา มั่งเชียง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00057 7,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

10 พนักงานบริการ 1ตก00058 พนักงานบริการนายอุทัย    ทับเอี่ยม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00058 8,910ไม่กำหนดวุฒิ

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

2 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

11 พนักงานบริการ 1ตก00059 พนักงานบริการนางสาวอมรรัตน์ นิลบุรี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00059 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

12 พนักงานบริการ 1ตก00063 พนักงานบริการนางสาวดวงกมล พัฒนากุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00063 8,520ไม่กำหนดวุฒิ

13 พนักงานบริการ 1ตก00064 พนักงานบริการนายสุวรรณ ต๋าตา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00064 8,320ไม่กำหนดวุฒิ

14 พนักงานบริการ 1ตก00065 พนักงานบริการนายชนะชัย สุวรรณศิริ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00065 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

15 พนักงานพิมพ์ 1ตก00066 พนักงานพิมพ์นางปอง     ตะเภา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00066 9,000วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

16 ช่างต่อท่อ 1ตก00067 ช่างต่อท่อนายสาธิต        แตงทอง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00067 10,520วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

17 ช่างต่อท่อ 1ตก00068 ช่างต่อท่อนายเอกชัย    ตะเภา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00068 10,650วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

18 พนักงานบริการ 1ตก00070 พนักงานบริการนายเอกศักดิ์ สังวิละ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00070 7,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

19 พนักงานบริการ 1ตก00071 พนักงานบริการนายณัชพล     ทิพย์เกษร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00071 10,640ไม่กำหนดวุฒิ
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20 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00072 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายสมเกียรติ์      จันตะโพธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00072 12,040ไม่กำหนดวุฒิ

21 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00073 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายอำพล          ปันเงิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00073 9,850ไม่กำหนดวุฒิ

22 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00074 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวภิรมณ์ญา รัฐถาวร วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00074 10,660วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

23 พนักงานบริการ 1ตก00086 พนักงานบริการนางสาวพัชรา สมบูรณ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00086 7,820วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

24 นักวิชาการพัสดุ 1ตก00381 นักวิชาการพัสดุนางเนตรนภา พิเคราะห์ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00381 14,040วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

25 พนักงานบริการ 1ตก00890 พนักงานบริการนายมานพ    จำปาทอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00890 10,440วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

26 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ตก00040 พนักงานประจำห้องทดลองนางอารุณี   ริดจันทร์ (เครือชัย) ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00040 9,070ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

27 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00044 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางเกศริน    คำโคตรสูง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00044 9,010วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)
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28 ช่างทันตกรรม 1ตก00045 ช่างทันตกรรมนางสาวสุริชา   พิมขาลี วุฒิ ปวท. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00045 11,910วุฒิ ปวท. หรือ
เทียบเท่า

29 พนักงานบริการ 1ตก00061 พนักงานบริการนางสาวนันทิยา สีไสย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00061 7,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

30 พนักงานบริการ 1ตก00062 พนักงานบริการนางสาววรรณทยา  พรมวงษ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00062 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

31 พนักงานประจำห้องยา 1ตก00039 พนักงานประจำห้องยานายนิทัศ ตาเนตร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00039 8,570ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

32 พนักงานบริการ 1ตก00046 พนักงานบริการนางลดาวัลย์   เครือแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00046 8,970ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

33 พนักงานบริการ 1ตก00048 พนักงานบริการนางอุบล        มั่งเชียง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00048 9,770ไม่กำหนดวุฒิ

34 พนักงานบริการ 1ตก00049 พนักงานบริการนายเอกสิทธิ์      มินา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00049 8,930ไม่กำหนดวุฒิ

35 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00849 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวเมธินี กามิน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00849 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

36 พนักงานบริการ 1ตก00932 พนักงานบริการนายธวัช พุ่มสลิด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00932 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเทคนิคบริการ
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37 พนักงานบริการ 1ตก00936 พนักงานบริการนางสาวชไมพร ใจดวง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00936 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

38 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00087 พนักงานประกอบอาหารนางทัชรี        กาวีแห ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00087 10,040ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

39 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00031 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00031 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

40 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00037 นักวิชาการสาธารณสุขนายจำรัส เอี้ยงหมี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00037 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

41 พนักงานบริการ 1ตก00047 พนักงานบริการนายสมยศ     สุยะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00047 9,030ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

42 นักจิตวิทยา 1ตก00076 นักจิตวิทยานางสาวณัฐวดี มูลวงษ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00076 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

43 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00075 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางธัญญาภรณ์   สายพิรุณ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00075 11,330วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
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44 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00079 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพรรษา   ปันเงิน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00079 10,350วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

45 พนักงานเปล 1ตก00030 พนักงานเปลนายเสกสรร      ใจชนะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00030 9,520ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

46 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00035 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสุวัฒน์ ยะถาคาร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00035 7,900วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

47 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00077 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพร           เกตุชม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00077 11,830วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

48 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00911 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวปวิตรา สียะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00911 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

49 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00043 พนักงานช่วยการพยาบาลนางนิตยา     เข้มขัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00043 10,000ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่
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ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

50 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00078 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจิราวรรณ       ต๋าตา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00078 10,690วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

51 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00080 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพวงมณี       สุภาตา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00080 10,140วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

52 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00081 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายอดิศร ใจชนะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00081 8,450วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

53 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00082 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววันดี      สุภาตา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00082 10,760วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

54 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00083 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสม     ตาสุติน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00083 10,900วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

55 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00084 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุคนทิพย์       ปุ้ยสิน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00084 10,600วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

56 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00085 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววันทนีย์ วงษ์กาวิน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00085 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

8 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่
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ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

57 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00908 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางราตรี ประเทศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00908 7,900วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

58 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00942 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวกัลย์ธิยา อ้วนตุ้ย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00942 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

59 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00036 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวิภา     เต๋ทิ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00036 8,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

60 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00041 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวณัฐชานันท์  รวบเครือ
อยู่

วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00041 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

61 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00042 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวทิพรดา   ม่วงมี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00042 8,660วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

62 แพทย์แผนไทย 1ตก00931 แพทย์แผนไทยนางสาวบุษยมาส ศรีจันทร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00931 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

63 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00943 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวเสน่ห์    หนุนยศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00943 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

64 พนักงานบริการ 1ตก00029 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00029 10,440ไม่กำหนดวุฒิ

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

65 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ตก00032 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00032 9,380วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

66 เจ้าพนักงานสถิติ 1ตก00033 เจ้าพนักงานสถิติ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00033 8,290วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

67 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00034 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00034 11,230วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

68 นักกายภาพบำบัด 1ตก00038 นักกายภาพบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00038 14,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

69 พนักงานบริการ 1ตก00060 พนักงานบริการ-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00060 7,820วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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70 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00069 เจ้าพนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00069 10,200วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

71 พนักงานประจำห้องยา 1ตก00275 พนักงานประจำห้องยา-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00275 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

72 พนักงานซักฟอก 1ตก00124 พนักงานซักฟอกนางจุติภรณ์ เขียวน้อย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00124 8,610ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสามเงา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสามเงา

73 พนักงานซักฟอก 1ตก00125 พนักงานซักฟอกนางนิภาพร กิตตลาด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00125 8,010ไม่กำหนดวุฒิ

74 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00128 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวสุจิตรา เรืองงาม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00128 11,510วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

75 นักประชาสัมพันธ์ 1ตก00136 นักประชาสัมพันธ์นายวัชระ คำสุวรรณ์ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00136 14,040วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

76 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1ตก00137 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นายธิติธัญญ์ธีธัช ปกแก้ว วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00137 11,780วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

77 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1ตก00138 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นายสมพร มณีคำ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00138 12,000วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

11 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท
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78 นายช่างศิลป์ 1ตก00139 นายช่างศิลป์นางณัฏฐ์สิดานัน นิลสุวรรณ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00139 13,360วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

79 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00140 เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวอัมภวรรณ นาสุข วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00140 10,770วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

80 พนักงานบริการ 1ตก00144 พนักงานบริการนายเลื่อน อ้วนตุ้ย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00144 9,680ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

81 พนักงานบริการ 1ตก00145 พนักงานบริการนายอดุลย์ มะโน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00145 9,740ไม่กำหนดวุฒิ

82 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00146 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายชลอ ตาซิว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00146 10,650ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

83 พนักงานบริการ 1ตก00148 พนักงานบริการนายสุกิจ เพิ่มพูนกิจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00148 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

84 พนักงานบริการ 1ตก00149 พนักงานบริการนายประเวทย์ เอี่ยมรอด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00149 10,310ไม่กำหนดวุฒิ

85 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00150 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายคงเดช เทพอาษา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00150 9,000ไม่กำหนดวุฒิ

86 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00151 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายไพศาล เทพอาษา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00151 9,910ไม่กำหนดวุฒิ

87 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00152 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายอุทิศ โกรินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00152 10,510ไม่กำหนดวุฒิ

88 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00153 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวอลิษา พิมเสน วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00153 10,770วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
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89 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00154 เจ้าพนักงานพัสดุนางเบญจวรรณ บุญใส่ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00154 11,480วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

90 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00155 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวชนาพร สืบตั๋น วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00155 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

91 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ตก00156 นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวอำไพพร นาคเจริญ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00156 14,040วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

92 นายช่างไฟฟ้า 1ตก00158 นายช่างไฟฟ้านายฐิติกร คำอินต๊ะ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00158 10,820วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

93 พนักงานบริการ 1ตก00159 พนักงานบริการนายเกษม กาน้อย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00159 11,090ไม่กำหนดวุฒิ

94 พนักงานบริการ 1ตก00160 พนักงานบริการนายนิรัน เรืองงาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00160 11,390ไม่กำหนดวุฒิ

95 พนักงานบริการ 1ตก00161 พนักงานบริการนายสมยศ หมีเมือง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00161 11,800ไม่กำหนดวุฒิ

96 พนักงานบริการ 1ตก00162 พนักงานบริการนายเอกลักษณ์ บุตรนามดี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00162 8,660ไม่กำหนดวุฒิ

97 พนักงานธุรการ 1ตก00173 พนักงานธุรการนางมลิวัลย์ พรหมผกา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00173 14,880วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

98 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00961 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางสาวสุภาวิตา เครือเอม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00961 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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99 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ตก00143 พนักงานประจำห้องทดลองนางสุวรรณา สีใจคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00143 10,290ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

100 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00175 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางพรพรรณ บุญเกิด วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00175 10,010วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

101 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00177 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสมคิด พุกอูด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00177 8,810วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

102 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00963 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสิริกมล เทียมฐานะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00963 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

103 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00964 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายเลิศศิริ นวรัตนารมย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00964 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

104 พนักงานประจำห้องยา 1ตก00829 พนักงานประจำห้องยานายธนภูมิ ตะนาวรรณ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00829 7,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

105 นักโภชนาการ 1ตก00959 นักโภชนาการนางสาวเครือวัลย์ ตันสีเปลือย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00959 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

106 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ตก00170 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายสมพงษ์ วงษ์ตาดำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00170 10,430ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)

107 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ตก00163 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนายดำเนิน ปัญญาเมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00163 10,920ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

108 นักกายภาพบำบัด 1ตก00164 นักกายภาพบำบัดนายดนุสรณ์ ศรีวิชัย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00164 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

109 นักกายภาพบำบัด 1ตก00166 นักกายภาพบำบัดนายศรายุทธ ชัยคำหล้า วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00166 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

110 นักกิจกรรมบำบัด 1ตก00167 นักกิจกรรมบำบัดนางสาวพิมพ์ชนก จันทราช วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00167 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

111 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00131 นักวิชาการสาธารณสุขนายธนารักษ์ ไชยศิริวัฒนากุล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00131 16,840วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

112 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00134 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางสาวศรัณยา ต๊ะคำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00134 16,840วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

113 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00135 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพัชรินทร์ เครือเอม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00135 10,820วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
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15 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

114 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00960 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายรัตนชัย พูลประโยชน์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00960 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

115 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00111 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวจันทนา คำผัด วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00111 12,920วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

116 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00112 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายสุวีร์ ชยเมธากุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00112 12,920วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

117 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00133 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวโสพิศ ยอดปานันท์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00133 12,920วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

118 นักจิตวิทยา 1ตก00828 นักจิตวิทยานางสาวปัญญาพร เขื่อนปัญญา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00828 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

119 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00965 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวชุติมา จักรแก้ว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00965 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

120 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00966 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวคมทอง ฉ่ำมิ่งขวัญ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00966 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

เมธาวี17/08/2561
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

121 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00967 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวนิตยา รุ่งธิติธรรม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00967 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

122 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00968 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวชุติมา วงษ์คำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00968 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

123 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00969 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวณัฐพร ภู่จันทร์เจริญ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00969 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

124 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00118 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางละมูล คำมาฟุ่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00118 11,240วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

125 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00115 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายนิรันดร์ สังเกตุการ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00115 8,100วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

126 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00120 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายณัฐพร มะโน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00120 8,010วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

127 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00121 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุนันท์ ขวัญมนต์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00121 10,100วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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17 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

128 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00126 พยาบาลวิชาชีพนางสาวทัศนีย์ แก้วหล้า วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00126 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

129 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00962 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนายชูเกียรติ อาจหาญเจริญกิจ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00962 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

130 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00110 พยาบาลวิชาชีพนางสาวจิราวรรณ ดิลกลาภ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00110 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

131 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00114 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางทัศนียา เรืองงาม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00114 10,400วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

132 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00116 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางธิดารัตน์ ปัญญา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00116 8,100วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

133 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00117 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวรุ่งทิพย์ กองละคร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00117 8,240วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

134 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00119 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสายทอง โกรินทร์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00119 10,470วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

18 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

135 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00130 พนักงานช่วยการพยาบาลนางโชตกา ต๊ะเที่ยง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00130 8,700ไม่กำหนดวุฒิ

136 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00971 พนักงานช่วยการพยาบาลนางอัจฉรา กลมกัน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00971 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

137 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00972 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวสุธิษา แก้วโน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00972 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

138 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00974 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพัชรินทร์ ถาวรพันธ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00974 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

139 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00122 พนักงานช่วยการพยาบาลนายประพล แจ้งมณี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00122 9,910ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

140 แพทย์แผนไทย 1ตก00970 แพทย์แผนไทยนางสาวอาทิตยา สว่างใส วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00970 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

141 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00973 พนักงานช่วยการพยาบาลนางวาริน วิสุทธิคุณากร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00973 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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19 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

142 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00113 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00113 7,720วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

143 พนักงานซักฟอก 1ตก00123 พนักงานซักฟอก-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00123 10,550ไม่กำหนดวุฒิ

144 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00127 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00127 15,480วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

145 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00132 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00132 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

146 นายช่างโยธา 1ตก00157 นายช่างโยธา-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00157 9,610วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

147 นักรังสีการแพทย์ 1ตก00169 นักรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00169 13,090วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

148 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00178 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00178 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานทันตกรรม
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

20 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

149 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00975 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00975วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

150 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00976 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00976วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

151 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00198 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางสาวณิชานันท์ จันต๊ะแก้ว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00198 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ระมาด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ระมาด

152 พนักงานซักฟอก 1ตก00224 พนักงานซักฟอกนางเฉลิมลักษ์ แจ่มวงษ์อินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00224 11,470ไม่กำหนดวุฒิ

153 พนักงานซักฟอก 1ตก00225 พนักงานซักฟอกนางสมพร สีวิจัย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00225 11,110ไม่กำหนดวุฒิ

154 พนักงานซักฟอก 1ตก00226 พนักงานซักฟอกนางเทียร มลอา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00226 8,470ไม่กำหนดวุฒิ

155 พนักงานธุรการ 1ตก00230 พนักงานธุรการนางนงคราญ บุญมา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00230 12,170วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

156 พนักงานบริการ 1ตก00266 พนักงานบริการนายประเสริฐ ตันพรมเมือง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00266 11,320ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
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21 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

157 พนักงานบริการ 1ตก00267 พนักงานบริการนายพลอย ทิมนต๋า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00267 11,030ไม่กำหนดวุฒิ

158 พนักงานบริการ 1ตก00269 พนักงานบริการนายวิสุทธิ์ ศิรเดชอุดม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00269 8,510ไม่กำหนดวุฒิ

159 พนักงานบริการ 1ตก00270 พนักงานบริการนายวุฒิชัย ตระกูลวนาสุข ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00270 11,370ไม่กำหนดวุฒิ

160 พนักงานบริการ 1ตก00271 พนักงานบริการนายศุภชัย จี๋ใจหล้า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00271 7,890ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

161 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00272 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายไพริน ตาขอด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00272 11,440ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

162 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00273 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายยงยุทธ ใจพรมมินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00273 11,670ไม่กำหนดวุฒิ

163 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00274 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายสมคิด ห้วยปัญญา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00274 11,780ไม่กำหนดวุฒิ

164 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1ตก00285 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นายภูชงค์ จี๋ใจหล้า วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00285 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

165 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00287 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายคมกฤช สอนอินต๊ะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00287 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

166 พนักงานบริการ 1ตก00288 พนักงานบริการนางสุนีย์ รัตนสามัคคี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00288 8,900ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

167 พนักงานบริการ 1ตก00289 พนักงานบริการนายนิคม สีวิจัย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00289 9,060ไม่กำหนดวุฒิ

168 พนักงานบริการ 1ตก00290 พนักงานบริการนายบัวหลิน ทองสี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00290 9,340ไม่กำหนดวุฒิ
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22 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

169 พนักงานบริการ 1ตก00291 พนักงานบริการนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00291 8,860ไม่กำหนดวุฒิ

170 พนักงานบริการ 1ตก00292 พนักงานบริการนายพนม หล้าเขียว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00292 10,930ไม่กำหนดวุฒิ

171 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00293 เจ้าพนักงานธุรการนางอัจฉรา ดงใหญ่ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00293 10,870วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

172 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00294 เจ้าพนักงานพัสดุนางชลธิชา กลิ่นหอม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00294 10,770วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

173 นักวิชาการพัสดุ 1ตก00295 นักวิชาการพัสดุนางสาวกัญญานา เสมา วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00295 13,300วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

174 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00296 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวดาริน ใจทา วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00296 10,660วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

175 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00297 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายสันติ ใจพรมมินทร์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00297 11,850วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

176 นักประชาสัมพันธ์ 1ตก00298 นักประชาสัมพันธ์นางสาวธนพร ปวงคำ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00298 13,900วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

177 นักประชาสัมพันธ์ 1ตก00299 นักประชาสัมพันธ์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00299 13,330วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
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23 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

178 นายช่างไฟฟ้า 1ตก00300 นายช่างไฟฟ้านายภาสกร พรมวิหาร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00300 14,660วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

179 นายช่างไฟฟ้า 1ตก00301 นายช่างไฟฟ้านายวสันต์ ยะธิเป็ง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00301 13,540วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

180 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00944 พนักงานประกอบอาหารนางวนัชพร เขาคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00944 8,630ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

181 พนักงานซักฟอก 1ตก00946 พนักงานซักฟอกนางอาพร แก้วมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00946 8,470ไม่กำหนดวุฒิ

182 พนักงานบริการ 1ตก00947 พนักงานบริการนายไตรภพ เกิดคีรีนิคม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00947 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

183 พนักงานบริการ 1ตก00948 พนักงานบริการนายกันยาเพชร สุพรรณ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00948 8,220ไม่กำหนดวุฒิ

184 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00949 เจ้าพนักงานธุรการนายอรรถวิทย์ เสมา วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00949 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

185 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00302 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวจริญญา จอมเตี่ยง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00302 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

186 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00303 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวพรชนิตว์ พึ่งหวาน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00303 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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24 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

187 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ตก00838 พนักงานประจำห้องทดลองนางสาวนาวิกา ทิมนต๋า วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00838 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

188 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00236 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายไกรวิทย์ สำราญไพบูลย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00236 11,090วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

189 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00245 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวพนิดา ตลับทอง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00245 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

190 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00276 ผู้ช่วยทันตแพทย์นายไกรสร ไพรสณฑ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00276 10,470วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

191 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00305 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายเดชา โอภาสอำนวย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00305 8,530วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานทันตกรรม

192 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00950 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางสาวจุฬาลักษณ์ ยอดคลังทอง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00950 10,220วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
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25 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

193 เภสัชกร 1ตก00239 เภสัชกรนายชาคริต พลานุภาพ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00239 19,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

194 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00243 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวปาเจรา     การกล้า วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00243 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

195 นักโภชนาการ 1ตก00277 นักโภชนาการนางสาวชลธิรา ลีทัศนียากูล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00277 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

196 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00281 พนักงานประกอบอาหารนางกัญญานี เชื้อใจวัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00281 11,500ไม่กำหนดวุฒิ

197 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00282 พนักงานประกอบอาหารนางทองเพียร จันเต็ม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00282 11,500ไม่กำหนดวุฒิ

198 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00283 พนักงานประกอบอาหารนางบัวทร ใจสบาย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00283 11,020ไม่กำหนดวุฒิ

199 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00284 พนักงานประกอบอาหารนางศรีนวล จอมฟู ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00284 11,440ไม่กำหนดวุฒิ

200 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ตก00192 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายณัฐวุฒิ ก๋าคำต๊ะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00192 11,400ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)

201 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00188 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวดลพร วิลาสวัฒนา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00188 10,710วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)
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26 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

202 นักกายภาพบำบัด 1ตก00242 นักกายภาพบำบัดนายนันทชามา ยะปาน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00242 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

203 เจ้าพนักงานสถิติ 1ตก00187 เจ้าพนักงานสถิตินางช่อเพชร หลวงวัง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00187 11,790วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

204 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1ตก00286 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวกรรณิการ์ บุญเสริม วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00286 13,840วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

205 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00850 เจ้าพนักงานเวชสถิตินางสาวสายพิรุณ คีรีราษฎร์
ตระกูล

วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00850 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

206 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00945 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางสาวจันทนา แก้วจันเถิน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00945 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

207 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00189 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสาริกา สำราญไพบูลย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00189 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)
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27 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

208 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00190 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเขมิกา วิไลอาชา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00190 10,770วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

209 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00191 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนภา รัตนสามัคคี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00191 10,600วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

210 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00237 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายจิระพงษ์ พันธ์ปัญญากรกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00237 10,880วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

211 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00238 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายทิวากร อนุรักษ์ไพรพนา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00238 10,660วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

212 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00278 นักวิชาการสาธารณสุขนางสุภี โอภาสอำนวย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00278 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

213 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00279 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวชนิดาภา ชัยภัทรภูวดล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00279 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

214 นักจิตวิทยา 1ตก00304 นักจิตวิทยานายอานนท์ วงษา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00304 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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28 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

215 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00952 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายฤทธิไกร กาญจนพันธ์ุบุญ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00952 8,180วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

216 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00954 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวปิยาภัสร์ สมบัตรบนเขา
สูง

วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00954 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

217 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00955 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางแววตา สำราญไพบูลย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00955 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

218 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00231 ผู้ช่วยพยาบาลนางน้ำฝน ใจแก้ว (หม่อนกันทา) วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00231 9,930วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

219 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00233 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวบุญศิริ คีรีราษฎ์ตระกูล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00233 12,030วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

220 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00234 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวรัชฎา มติกวิน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00234 11,210วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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29 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

221 พนักงานเปล 1ตก00193 พนักงานเปลนางนอบแก้ว ตันพรมเมือง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00193 11,950ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

222 พนักงานเปล 1ตก00194 พนักงานเปลนายสมเด็จ แก้วจันเถิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00194 9,120ไม่กำหนดวุฒิ

223 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00195 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวปราณี วิชานธรรม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00195 10,610วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

224 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00196 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุพารัตน์ บุญมาก วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00196 11,510วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

225 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00201 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสราวุฒิ นรารติธรรม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00201 9,100วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

226 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00232 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายปรีชา ธรรมชยังกูร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00232 8,470วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

227 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00254 พยาบาลวิชาชีพนางสาวมินตรา จันธิดา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00254 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล

228 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00344 พนักงานช่วยการพยาบาลนายธุวานนท์ รักษ์สายนิยม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00344 8,600ไม่กำหนดวุฒิ
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30 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

229 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00186 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวฉัตรพร ชนิภา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00186 8,870วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

230 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00204 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอาทิตยา ยี่ขัน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00204 8,300วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

231 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00205 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางเมตตา ภูมิพระธาตุ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00205 11,210วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

232 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00206 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางเสาวนีย์ เนื้อเงินดี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00206 11,180วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

233 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00207 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวณัฐณิชา ผ่องพรรณ
เจริญ

วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00207 10,750วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

234 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00208 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวธัญวรัตน์ ผาขจรกลิ่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00208 11,020วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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31 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

235 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00209 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนัทธิยา เต็มสม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00209 10,730วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

236 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00210 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอรทัย จรูญจามีกรกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00210 8,300วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

237 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00211 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายพงษ์เทพ สำราญไพบูลย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00211 10,780วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

238 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00212 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางรุ่งทิวา ทองสี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00212 9,080วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

239 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00213 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายอำนวย ผาขจรกลิ่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00213 11,770วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

240 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00214 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอุทัย ร่วมจิตรวรวิทย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00214 11,880วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

241 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00215 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวจันทรา ยะหัวฝาย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00215 11,400วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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32 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

242 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00216 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวทิตยา สำราญไพบูลย์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00216 11,360วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

243 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00217 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวธัญทิพย์ วจีแจ่มผล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00217 9,720วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

244 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00218 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวนุชจรี ตระกลูดิฐธรรม วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00218 10,150วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

245 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00219 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวเบญจรัตน์ สมร่างวัจนกุล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00219 11,330วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

246 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00220 ผู้ช่วยพยาบาลนางศุจินันท์ มาลาไพรสณฑ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00220 9,930วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

247 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00221 ผู้ช่วยพยาบาลนางมยุรี จิวประสาท วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00221 11,330วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

248 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00222 ผู้ช่วยพยาบาลนางรุ่งอรุณ พรมมานุ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00222 11,240วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

33 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

249 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00223 ผู้ช่วยพยาบาลนางอารีย์ สมร่างวัจนกุล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00223 9,960วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

250 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00227 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวชัชชญา วงศ์อนุ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00227 10,020วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

251 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00235 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวภัณฑิรา สำราญไพบูลย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00235 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

252 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00252 พยาบาลวิชาชีพนายปิยังกูร สุธัมโม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00252 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล
งานห้องคลอด

253 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00253 พยาบาลวิชาชีพนางสาวภัสสรณ์ ยะเกี๋ยงคำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00253 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

254 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00255 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอภิชญา กุนเกียว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00255 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล

255 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00268 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวนันทิดา ชานวาทิกตระกูล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00268 9,930วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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34 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

256 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00951 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวภัทรา ก๋าระ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00951 9,540วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มการพยาบาล

257 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00953 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอัจฉรา ปินตันฟุ่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00953 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

258 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00202 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกฤตติยาภรณ์ แก้วซ้อย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00202 9,150วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

259 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00203 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววิชญาพร กล่ำทา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00203 10,850วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

260 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00248 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอังศนา อึงฆทรัพย์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00248 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

261 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00249 พยาบาลวิชาชีพนางสาวธนาภรณ์ แซ่เดี่ยว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00249 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล
งานห้องผ่าตัด
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35 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

262 พนักงานประจำตึก 1ตก00228 พนักงานประจำตึกนางสาวรุ่งนภา แสงสุขขา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00228 8,430ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

263 พนักงานประจำตึก 1ตก00229 พนักงานประจำตึกนางสาวสุภาพร ตันยศ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00229 7,890ไม่กำหนดวุฒิ

264 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00250 พยาบาลวิชาชีพนางสาววทันยา ปุจฉาธรรม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00250 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล
งานห้องคลอด

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

265 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00251 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอัจฉรา พาตะคุ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00251 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

266 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00197 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางสาวอมรรัตน์ ตุ้ยทัง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00197 8,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานวิจัยและพัฒนา

267 แพทย์แผนไทย 1ตก00941 แพทย์แผนไทยนางสาวเพ็ญนภา เสือแสนสิบ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00941 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

268 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00199 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00199 10,430วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

269 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00200 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00200 10,220วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

270 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1ตก00240 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00240 11,230วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

271 นักกายภาพบำบัด 1ตก00241 นักกายภาพบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00241 14,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

272 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00244 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00244 10,420วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

273 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00246 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00246 10,420วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

274 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00247 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00247 11,930วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

275 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00256 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00256 17,610วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่
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ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

276 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00257 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00257 16,790วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

277 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00258 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00258 18,800วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

278 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00259 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00259 18,790วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

279 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00260 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00260 18,790วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

280 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00261 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00261 14,630วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

281 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00262 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00262 16,950วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

282 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00263 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00263 16,790วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

283 เภสัชกร 1ตก00264 เภสัชกร-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00264 13,650วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

284 นักวิชาการพัสดุ 1ตก00265 นักวิชาการพัสดุ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00265 13,230วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

285 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00280 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00280 10,400วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

286 พนักงานบริการ 1ตก00956 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00956 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

287 พนักงานบริการ 1ตก00957 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00957 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

288 พนักงานบริการ 1ตก00958 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00958 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

289 พนักงานบริการ 1ตก00368 พนักงานบริการนายบุญส่ง นันตา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00368 8,410ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลท่าสองยาง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลท่าสองยาง

290 พนักงานบริการ 1ตก00370 พนักงานบริการนางวันเพ็ญ กาวงศ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00370 11,770ไม่กำหนดวุฒิ

291 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00371 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายกรวีร์ ช่างเขียน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00371 7,890ไม่กำหนดวุฒิ

292 พนักงานบริการ 1ตก00374 พนักงานบริการนายโรจนิรัน โถคำนาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00374 10,560ไม่กำหนดวุฒิ

293 พนักงานบริการ 1ตก00375 พนักงานบริการนายสุพรรณ คันธะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00375 10,090ไม่กำหนดวุฒิ

294 พนักงานซักฟอก 1ตก00376 พนักงานซักฟอกนางทองพิศ กันธะรักษา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00376 10,630ไม่กำหนดวุฒิ

295 พนักงานซักฟอก 1ตก00377 พนักงานซักฟอกนายพีระ แก้วสร้อย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00377 10,490ไม่กำหนดวุฒิ

296 พนักงานซักฟอก 1ตก00378 พนักงานซักฟอกนางวรนุช อร่ามเรือง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00378 10,420ไม่กำหนดวุฒิ

297 พนักงานซักฟอก 1ตก00379 พนักงานซักฟอกนายสุรชัย อย่างร่มเย็น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00379 10,090ไม่กำหนดวุฒิ

298 พนักงานซักฟอก 1ตก00380 พนักงานซักฟอกนายสุรเดช อย่างร่มเย็น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00380 10,590ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

299 พนักงานบัตรรายงานโรค 1ตก00384 พนักงานบัตรรายงานโรคนางสาวลำพู กันทะ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00384 10,570วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานเวชระเบียนและสถิติ

300 พนักงานบริการ 1ตก00385 พนักงานบริการนายชนะพนธ์ พรมชาติ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00385 10,430ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

301 พนักงานบริการ 1ตก00387 พนักงานบริการนายชวลิต ใจมนต์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00387 7,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

302 พนักงานบริการ 1ตก00388 พนักงานบริการนายมนู ใจแก้วทิ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00388 9,610ไม่กำหนดวุฒิ

303 พนักงานบริการ 1ตก00389 พนักงานบริการนายวิรัตน์ ภาเจริญ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00389 7,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

304 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1ตก00393 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นายรวีโรจน์ จันทริมา วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00393 10,710วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

305 พนักงานบริการ 1ตก00396 พนักงานบริการนายประยูร ตาลาว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00396 11,330ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

306 พนักงานบริการ 1ตก00400 พนักงานบริการนายวัฒพงค์ วงศ์ธารินทร์ (สุข
ศรีไพรพนา)

ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00400 10,190ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ
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หมายเหตุ

307 พนักงานบริการ 1ตก00403 พนักงานบริการนายอาทิตย์ กันธรักษา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00403 8,790ไม่กำหนดวุฒิ

308 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00404 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางสาวชนกนันท์ มูลละ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00404 7,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

309 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00405 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางวาริน สมหมาย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00405 11,740ไม่กำหนดวุฒิ

310 พนักงานธุรการ 1ตก00406 พนักงานธุรการนางทัศนา ศรเพชร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00406 12,000วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

311 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00408 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวรจนา ไชยมงคล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00408 11,160วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

312 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00409 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายสามิตร ขุณณรงค์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00409 10,710ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

313 นายช่างเทคนิค 1ตก00411 นายช่างเทคนิคนายรังสรรค์ อินทนนท์ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00411 10,710วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

314 นายช่างเทคนิค 1ตก00412 นายช่างเทคนิคนายวิทยา กาวงศ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00412 13,280วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

315 นายช่างเทคนิค 1ตก00413 นายช่างเทคนิคนายสิทธิชัย พรหมแสน วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00413 10,710วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
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ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

316 นายช่างเทคนิค 1ตก00414 นายช่างเทคนิคนายอนุกูล บุญชู วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00414 12,170วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

317 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00415 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางสาวลินีวัลย์ สกลพิพัฒน์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00415 7,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

318 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00416 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายนพดล ศรีเสาวลักษณ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00416 11,390วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

319 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1ตก00356 พนักงานวิทยาศาสตร์นางมนพัทธ์ พณณกร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00356 10,660วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

320 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00360 นักเทคนิคการแพทย์นายศุภศักดิ์ สายยิ้ม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00360 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

321 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

1ตก00362 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

นางรัตนา พินทุวนา วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00362 12,730วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

322 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00363 นักเทคนิคการแพทย์นายกิตติพงษ์ งวดโคกกรวด วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00363 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ
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ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

323 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00365 ผู้ช่วยทันตแพทย์นายไพโรจน์ เกียรติธำรงธานี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00365 8,970วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

324 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00366 ผู้ช่วยทันตแพทย์นายสิริรักษ์ เวียงชูเกียรติ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00366 11,060วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

325 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00367 ผู้ช่วยทันตแพทย์นายมนเทียร มานะศึกษา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00367 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

326 เภสัชกร 1ตก00358 เภสัชกร-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00358 18,870วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

327 เภสัชกร 1ตก00359 เภสัชกร-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00359 15,660วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

328 เภสัชกร 1ตก00361 เภสัชกร-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00361 14,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

329 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00390 พนักงานประกอบอาหารนางสุรารัตน์ กันธวัง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00390 10,970ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

330 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00391 พนักงานประกอบอาหารนางเสาวลักษณ์ คำอินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00391 11,670ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่
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ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

331 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00392 พนักงานประกอบอาหารนางอมร สุรินทร์คำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00392 10,210ไม่กำหนดวุฒิ

332 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ตก00357 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายพูลทวี บุญมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00357 11,200ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)

333 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ตก00335 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนายธนัช อโนคุณ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00335 8,570ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

334 นักกายภาพบำบัด 1ตก00338 นักกายภาพบำบัดนางสาวกรกนก พรมอินชัย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00338 16,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

335 นักกายภาพบำบัด 1ตก00339 นักกายภาพบำบัดนางสาวกัลญาณี พรมเพียร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00339 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

336 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ตก00382 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นายทิวทัศน์ ศรเพชร วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00382 10,820วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

337 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00383 เจ้าพนักงานเวชสถิตินางนงคราญ สุริเมือง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00383 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานเวชระเบียนและสถิติ

338 นักสังคมสงเคราะห์ 1ตก00394 นักสังคมสงเคราะห์นางสาวสิริจรรยา วิเศษอุดมศักดิ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00394 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

339 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00340 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวศิราภรณ์ ต๊ะวัน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00340 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

340 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00341 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายสุมน เสือบัญชา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00341 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

341 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00342 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางจินดา ลำธารแสนสม วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00342 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

342 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00345 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวจันทรา สืบชัยวงศ์วิเศษ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00345 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

343 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00346 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายพุฒิมา เอกสันติ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00346 8,800วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

344 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00347 พนักงานช่วยการพยาบาลนางทองปาน สุภาโท้ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00347 11,410ไม่กำหนดวุฒิ

345 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00352 พยาบาลวิชาชีพนายพิชาญานันท์ สมพร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00352 16,840วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

346 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00353 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางนภาลัย พงศ์สุขุมาลกุล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00353 11,400วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

347 ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 1ตก00354 ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษานางขวัญศิริ วัณโท วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00354 11,630วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

348 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00355 นักวิชาการสาธารณสุขนายเกียรติศักดิ์ กันธวัง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00355 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

349 พนักงานประจำตึก 1ตก00372 พนักงานประจำตึกนางดอกก้าน นาวาสายชล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00372 10,870ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

350 นักจิตวิทยา 1ตก00417 นักจิตวิทยานางสาววิกานดา สาตรา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00417 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

351 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00446 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางกฤติญดา ไพรวิโรจน์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00446 10,700วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

352 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00448 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายพิสิษฐ์ สำราญบรรพตกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00448 9,650วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

353 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00336 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวจินตหรา เวียงวนาธรรม
(ชื่นพนาสันต์)

ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00336 8,450ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)

354 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00343 พนักงานช่วยการพยาบาลนางกนกพร โถคำนาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00343 8,370ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

355 พนักงานบริการ 1ตก00386 พนักงานบริการนายดีเงิน รัตนเลิศปัญญา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00386 10,900ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

356 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00445 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกรุณา ประเสริฐกุลพงษ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00445 8,650วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

357 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00447 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายชัยพร คีรีพินิจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00447 10,290วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

358 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00451 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอาทิตยา กีรติธรรมทร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00451 10,930วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

359 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00453 ผู้ช่วยพยาบาลนายณุกุณ กาวงศ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00453 9,900วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

360 พนักงานบริการ 1ตก00369 พนักงานบริการนางกรรณิการ์ ขัดทองล้วน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00369 7,900วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

361 พนักงานบริการ 1ตก00398 พนักงานบริการนายภรัญญู รุ่งกันทวี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00398 9,240ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

362 พนักงานบริการ 1ตก00401 พนักงานบริการนายสถาพร อินต๊ะยศ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00401 10,080ไม่กำหนดวุฒิ

363 พนักงานบริการ 1ตก00402 พนักงานบริการนายสันติ เกษมสุข ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00402 8,900ไม่กำหนดวุฒิ

364 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00418 พยาบาลวิชาชีพนางสาววิจิตตรา เอียหาญ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00418 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

365 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00443 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนายจตุรวิทย์ แก้วลำคำ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00443 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

366 พนักงานเปล 1ตก00444 พนักงานเปลนายนพรัตน์ วังคีรี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00444 9,770ไม่กำหนดวุฒิ

367 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00450 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสังสิทธิ์ ใจคำ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00450 11,250วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

368 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00454 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนางสาวสุจิตรา ทิพย์ภิรภัทร วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00454 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

369 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00854 พยาบาลวิชาชีพนางสาวกุลนิดา นาคปรีชา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00854 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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370 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00855 พยาบาลวิชาชีพนางสาวรัตนา ฐิติวันทนีย์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00855 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

371 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00348 พนักงานช่วยการพยาบาลนายนิธิศ วงษ์โพธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00348 8,540ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

372 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00349 พนักงานช่วยการพยาบาลนายเทอดพงษ์ คีรีสุรวงศกร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00349 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

373 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00350 พนักงานช่วยการพยาบาลนางวรรณภา สุขศรีไพรพนา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00350 11,830ไม่กำหนดวุฒิ

374 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00351 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวศิริลักษณ์ สุขศรีไพรพนา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00351 8,570ไม่กำหนดวุฒิ

375 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00420 พยาบาลวิชาชีพนางสาวนุชจรีย์ พรมวิหาร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00420 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

376 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00421 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอฑิติญา จันตา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00421 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

377 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00423 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพรรณทิภา เหลาสิงห์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00423 17,650วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

378 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00427 พยาบาลวิชาชีพนางสาวจารุวรรณ ปันเป็ง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00427 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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379 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00428 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอำพร ดวงมะโน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00428 17,950วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

380 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00429 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายคุณากร สะตัน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00429 9,120วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

381 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00430 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวจันทร์แรม วารีสีทอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00430 11,210วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

382 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00431 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนพวรรณ กุลกิติเกษ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00431 9,110วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

383 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00432 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางประนอม สะตัน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00432 11,570วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

384 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00433 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางผ่องศรี สายสวาสดิ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00433 9,360วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

385 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00434 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพิมพา คันฉ่องส่องพนา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00434 9,980วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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386 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00435 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอาพร วงศ์ประกิต วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00435 10,790วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

387 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00437 พยาบาลวิชาชีพนางสาวฐิติชญา วรรณสารคีรี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00437 16,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

388 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00438 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอรอนงค์ สรรพคีรี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00438 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

389 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00440 พยาบาลวิชาชีพนางสาวณัฐวดี เอื้อวิบูลย์ศรี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00440 16,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

390 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00442 พยาบาลวิชาชีพนางสาวปิยพรรณ บัวเกตุ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00442 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

391 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00856 พยาบาลวิชาชีพนางสาวขวัญหทัย ใจงาม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00856 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

392 พนักงานบริการ 1ตก00395 พนักงานบริการนายดำรงค์ แก้วบุญทา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00395 10,790ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

393 พนักงานบริการ 1ตก00399 พนักงานบริการนายรุ่งอาทิตย์ ล่อกา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00399 8,710ไม่กำหนดวุฒิ

394 พนักงานประจำตึก 1ตก00373 พนักงานประจำตึกนางอภิญญา ลำจะเรา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00373 10,330ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด
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395 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00422 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุภชา คำประกอบ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00422 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

396 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00424 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอรวรรณ แหล่ลิ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00424 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

397 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00425 พยาบาลวิชาชีพนางสาวศรัญญา ผาสุขอมร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00425 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

398 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00426 พยาบาลวิชาชีพนางสาวกรรณิการ์ อรพินท์วนา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00426 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

399 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00436 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุธีมา รัติภัทร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00436 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

400 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00439 พยาบาลวิชาชีพนางสาวเบญญาภา ไพรปักษิณ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00439 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

401 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00441 พยาบาลวิชาชีพนางสาวกรพินธุ์ ทิพย์บรรจงสุข วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00441 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

402 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00449 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางภัทรา ยมเกิด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00449 11,190วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

403 พนักงานบริการ 1ตก00397 พนักงานบริการนางพิมพ์พรรณ ปิ่นคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00397 11,000ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่
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ตำแหน่ง
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ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

404 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00452 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายอำนาจ กาวงศ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00452 9,080วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

405 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1ตก00337 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00337 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

406 พนักงานธุรการ 1ตก00407 พนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00407 9,330วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

407 นายช่างเทคนิค 1ตก00410 นายช่างเทคนิค-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00410 8,890วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

408 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00419 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00419 16,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

409 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00538 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายพงศกร มาธิ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00538 10,720ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลพบพระ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลพบพระ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ
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ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

410 พนักงานบริการ 1ตก00539 พนักงานบริการนายบัณฑิต   ยศทะนะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00539 11,490ไม่กำหนดวุฒิ

411 พนักงานบริการ 1ตก00540 พนักงานบริการสิบตรี เพิ่มศักดิ์   ใจกว้าง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00540 11,220ไม่กำหนดวุฒิ

412 พนักงานบริการ 1ตก00541 พนักงานบริการนายสุดเขต   ชื่นวรรณูปถัมภ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00541 11,660ไม่กำหนดวุฒิ

413 พนักงานซักฟอก 1ตก00542 พนักงานซักฟอกนางธนพร   เนตรนิรันดร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00542 11,580ไม่กำหนดวุฒิ

414 พนักงานซักฟอก 1ตก00543 พนักงานซักฟอกนางบุญเลี้ยง   แปงคำมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00543 11,780ไม่กำหนดวุฒิ

415 พนักงานซักฟอก 1ตก00544 พนักงานซักฟอกนางลัดดา   สามารถ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00544 11,660ไม่กำหนดวุฒิ

416 พนักงานบริการ 1ตก00546 พนักงานบริการนางสมศรี   ทารินสุ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00546 11,690ไม่กำหนดวุฒิ

417 พนักงานบริการ 1ตก00548 พนักงานบริการนายจารึก   ปานสิงห์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00548 10,790ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

418 พนักงานบริการ 1ตก00549 พนักงานบริการนายชัยทัศน์   สิงห์แก้ว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00549 11,300ไม่กำหนดวุฒิ

419 พนักงานบริการ 1ตก00550 พนักงานบริการนายชัยยุทธ   ตุ้ยลำปาง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00550 11,620ไม่กำหนดวุฒิ

420 พนักงานบริการ 1ตก00551 พนักงานบริการนายศักดิ์สม   ศรีสิทธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00551 11,660ไม่กำหนดวุฒิ

421 ช่างฝีมือทั่วไป 1ตก00554 ช่างฝีมือทั่วไปนายบุญช่วย  ยศทะนะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00554 11,450วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ
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เงินเดือน
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ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

422 ช่างต่อท่อ 1ตก00555 ช่างต่อท่อนายบุญช่วย   มีเพ็ชร์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00555 11,720วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

423 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ตก00556 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายชาดินทร์   ใจกาษา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00556 11,810ไม่กำหนดวุฒิ

424 นายช่างไฟฟ้า 1ตก00558 นายช่างไฟฟ้านายวุฒิชัย   อินทร์โพธิ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00558 13,400วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

425 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00559 เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวพชรมนต์   ฟักทองอยู่ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00559 11,400วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

426 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ตก00560 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนายชัยพิชิต   ทารินสุ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00560 11,190ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานเวชระเบียนและสถิติ

427 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00561 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวกัลยกร   อุดอ้าย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00561 13,260วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

428 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00563 เจ้าพนักงานธุรการนายพนัส ยินดี วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00563 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

429 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00564 เจ้าพนักงานธุรการนางพิจักขณา หนานปินใจ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00564 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

430 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ตก00566 นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาววิภาวี   อินทศร วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00566 13,770วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

431 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ตก00537 พนักงานประจำห้องทดลองนางธิดารัตน์ นิโคลาสวศิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00537 10,570ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

432 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00568 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวอภิญญา โพธิ์พึ่ง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00568 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

433 พนักงานบริการ 1ตก00532 พนักงานบริการนางสมบูรณ์   โม่งวัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00532 11,510ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

434 พนักงานบริการ 1ตก00533 พนักงานบริการนางนงนุช   แก้วเอ้ย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00533 11,780ไม่กำหนดวุฒิ

435 พนักงานบริการ 1ตก00534 พนักงานบริการนางสุพันธ์   ยาหมุด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00534 11,780ไม่กำหนดวุฒิ

436 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00535 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางสาวนงคราญ   ชื่นเพียร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00535 11,780วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

437 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00536 ผู้ช่วยทันตแพทย์นายสุชาติ   ใจลังกา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00536 11,650วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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56 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

438 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00517 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวกมลวรรณ ใจพะวง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00517 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

439 พนักงานเภสัชกรรม 1ตก00520 พนักงานเภสัชกรรมนายมานพ   สรรพอุดมฤกษ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00520 10,620วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

440 พนักงานเภสัชกรรม 1ตก00521 พนักงานเภสัชกรรมนางสุภาวิตา   หลำคำ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00521 11,780วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

441 พนักงานบริการ 1ตก00527 พนักงานบริการนางสีนวน ศรีสิทธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00527 11,630ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

442 นักโภชนาการ 1ตก00547 นักโภชนาการนางสาวมัทณา   วังวงษ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00547 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

443 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00552 พนักงานประกอบอาหารนายมงคล   ต๊ะวงษ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00552 11,690ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

444 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00553 พนักงานประกอบอาหารนางสาวหฤทชญา   มหาคง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00553 11,830ไม่กำหนดวุฒิ

445 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ตก00523 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายการ   คำเศรษฐ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00523 11,740ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)
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57 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

446 นักกายภาพบำบัด 1ตก00515 นักกายภาพบำบัดนายพงษ์นที ยาวิชัย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00515 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

447 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00545 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายณัฏฐพล   จันน้อย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00545 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

448 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ตก00557 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นายวิเนตร   ทิยะจง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00557 13,270วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

449 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00562 เจ้าพนักงานธุรการนายสุเนตร   ต๊ะสุ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00562 10,890วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

450 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00565 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางปัทมวรรณ ดวงเป็ง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00565 13,320วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

451 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00495 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวจันทรา วงค์คำลือ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00495 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)
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58 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

452 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00496 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางวราภรณ์   ไพจิตรสุนทร วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00496 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

453 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00509 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพอเลซู ทูคี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00509 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

454 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00510 นักวิชาการสาธารณสุขนายชัชนัน ปัญญาวงษ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00510 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

455 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00511 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายปฏิภาณ ทรงบุญธรรม วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00511 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

456 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00512 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวทัณฑิกา ตาวงค์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00512 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

457 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00513 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวนิรมล   มั่งมงคลเดช วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00513 17,240วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

458 พนักงานบริการ 1ตก00525 พนักงานบริการนางแรมจันทร์   ทรัพย์หัตถกิจ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00525 11,790ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

459 พนักงานบริการ 1ตก00526 พนักงานบริการนายวินิชัย   เสถียรวีระกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00526 10,420ไม่กำหนดวุฒิ

460 พนักงานบริการ 1ตก00528 พนักงานบริการนางสาวอัญชารี   ประเสริฐบำรุง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00528 10,590ไม่กำหนดวุฒิ
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59 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

461 นักจิตวิทยา 1ตก00567 นักจิตวิทยานางสาววราภรณ์ สว่างดี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00567 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

462 นักจิตวิทยา 1ตก00910 นักจิตวิทยานางสาวนัฐกานต์ ปัญทจักร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00910 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

463 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00498 พยาบาลวิชาชีพนางสาวกัญจนา ประภารัตน์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00498 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

464 ล่ามภาษาต่างประเทศ 1ตก00507 ล่ามภาษาต่างประเทศนางวันทนา   มีเพ็ชร์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00507 11,310วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

465 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00508 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพันธนา   ฉายอรุณ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00508 11,300วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

466 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00574 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00574 11,230วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มการพยาบาล
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

60 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

467 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00575 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายศตวรรษ   จ่อนตะมะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00575 10,830วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

468 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00912 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนายวัชรินทร์ สุขแสน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00912 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

469 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00501 พยาบาลวิชาชีพนายวิสุทธิ์ แสนเปา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00501 17,720วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

470 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00503 พยาบาลวิชาชีพนางสาวยุวรี แซ่สง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00503 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

471 พนักงานบริการ 1ตก00504 พนักงานบริการนางทิพย์ ไชยงาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00504 11,010ไม่กำหนดวุฒิ

472 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00505 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวธิภาพร   เมืองใจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00505 11,010วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

473 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00506 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสาริณี   ทารินสุ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00506 11,810วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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61 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

474 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00530 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพรรณี   ประเสริฐบำรุง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00530 10,550วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

475 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00531 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุจิตดา   เชาว์การกิจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00531 10,460วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

476 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00569 พยาบาลวิชาชีพนางสาวศิรประภา อินทนุ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00569 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

477 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00576 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอเทตยา สรรค์วรรธนะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00576 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

478 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00580 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพัชรินทร์ จันน้อย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00580 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

479 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00589 พยาบาลวิชาชีพนางกัญญาณี คำตื้อ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00589 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

480 พนักงานบริการ 1ตก00585 พนักงานบริการนางสาวปรีนี   จรัสพรมงคล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00585 10,630ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

481 พนักงานบริการ 1ตก00586 พนักงานบริการนายพงศ์พันธ์   ปวงสุต๊ะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00586 10,400ไม่กำหนดวุฒิ

482 พนักงานบริการ 1ตก00587 พนักงานบริการนางสาวอนันยา   จูเกษม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00587 10,850ไม่กำหนดวุฒิ
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62 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

483 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00588 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสมพร   ทิโน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00588 10,690วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

484 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00502 พยาบาลวิชาชีพนางสาวนฤมล แซ่ม้า วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00502 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

485 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00577 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพจนีย์ กออธิวัฒน์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00577 17,870วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

486 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00578 พยาบาลวิชาชีพนางสาววชิราภรณ์ ชัยหิรัญ
วงค์ศา

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00578 17,870วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

487 พนักงานบริการ 1ตก00581 พนักงานบริการนางสาวอนงพร   รักปฐพี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00581 11,440ไม่กำหนดวุฒิ

488 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00582 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวดาวเรือง อุดมกุลวารี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00582 10,750วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

489 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00583 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางมาริสา   แสนบรรเจิดสุข วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00583 11,810วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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63 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

490 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00584 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวมาลัย   ทรัพย์กิ่ง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00584 10,730วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

491 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00497 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00497 17,210วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

492 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00499 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00499 18,430วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

493 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00500 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00500 15,690วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

494 เภสัชกร 1ตก00514 เภสัชกร-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00514 15,590วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

495 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

1ตก00516 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00516 11,260วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

496 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00518 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00518 11,410วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

497 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00519 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00519 11,270วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

498 นักรังสีการแพทย์ 1ตก00522 นักรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00522 17,220วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

499 แพทย์แผนไทย 1ตก00524 แพทย์แผนไทย-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00524 14,030วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

500 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00570 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00570 18,570วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

501 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00571 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00571 17,660วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

502 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00572 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00572 18,610วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

503 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00573 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00573 18,340วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

504 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00579 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00579 17,620วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

505 นักกายภาพบำบัด 1ตก00909 นักกายภาพบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00909 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

506 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00913 เจ้าพนักงานเวชสถิติ-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00913 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

507 พนักงานเก็บเอกสาร 1ตก00611 พนักงานเก็บเอกสารนางสาวประนอม ปั้นความสุข ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00611 11,360ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง

508 พนักงานเก็บเอกสาร 1ตก00618 พนักงานเก็บเอกสารนายสุรชัย สาครบุปผา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00618 9,570วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

509 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ตก00623 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายวิษณุ วงษ์น้อย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00623 10,680ไม่กำหนดวุฒิ

510 ช่างฝีมือทั่วไป 1ตก00624 ช่างฝีมือทั่วไปนายโซ ไม่มีนามสกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00624 9,850วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

511 ช่างฝีมือทั่วไป 1ตก00625 ช่างฝีมือทั่วไปนายวันชัย ม่วงมั่งมี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00625 11,960วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

512 ช่างต่อท่อ 1ตก00626 ช่างต่อท่อนายไกสร - วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00626 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

513 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1ตก00631 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษานายวรเวช แซ่ท่าว วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00631 12,550วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

514 พนักงานธุรการ 1ตก00646 พนักงานธุรการนางสาวภุมรินทร์ วงษ์คำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00646 8,060ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

515 นายช่างเทคนิค 1ตก00649 นายช่างเทคนิคนายเฉลย พันธุ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00649 10,330วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

516 วิศวกร 1ตก00650 วิศวกรนายวิฑูรย์ ยาคำลือ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00650 18,950วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

517 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00651 เจ้าพนักงานพัสดุนายบุญสม ศักดิ์ดาศิริชัย วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00651 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

518 พนักงานบริการ 1ตก00652 พนักงานบริการนายกิตติพงษ์ อาจยาทา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00652 11,220ไม่กำหนดวุฒิ

519 พนักงานบริการ 1ตก00653 พนักงานบริการนายธีรเดช อินทะปัญญา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00653 10,690ไม่กำหนดวุฒิ

520 พนักงานบริการ 1ตก00654 พนักงานบริการนายบรรพต นราดร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00654 9,900ไม่กำหนดวุฒิ

521 พนักงานบริการ 1ตก00655 พนักงานบริการนายบุญเลิศ ยมเกิด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00655 10,940ไม่กำหนดวุฒิ

522 พนักงานบริการ 1ตก00656 พนักงานบริการนายสมกัน ดารินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00656 13,900ไม่กำหนดวุฒิ

523 พนักงานบริการ 1ตก00657 พนักงานบริการนายสมเกียรติ พลูอนันต์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00657 11,360ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

524 พนักงานบริการ 1ตก00658 พนักงานบริการนายสมชาย สุริยวงศ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00658 9,590ไม่กำหนดวุฒิ

525 พนักงานบริการ 1ตก00659 พนักงานบริการนายวาเลนไทน์ เอี่ยมโอด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00659 8,600ไม่กำหนดวุฒิ

526 พนักงานธุรการ 1ตก00660 พนักงานธุรการนางชนัญชิดา (จณิสตา) เจตน
พัทธ์ (ต๊ะอ่อน)

วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00660 10,910วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ

527 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00661 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเปรศิตา ตระหง่านกุลชัย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00661 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

528 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00662 เจ้าพนักงานธุรการนางอิงอร วิเศษคุณ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00662 11,870วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

529 นายช่างเทคนิค 1ตก00663 นายช่างเทคนิคนายนคร ใจดี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00663 12,750วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

530 นายช่างเทคนิค 1ตก00664 นายช่างเทคนิคนายมาโนช อินทะนนท์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00664 13,350วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

531 นายช่างเทคนิค 1ตก00665 นายช่างเทคนิคนายวีรพงษ์ วงศ์คำ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00665 13,440วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

532 นายช่างเทคนิค 1ตก00666 นายช่างเทคนิคนายเอกรินทร์ จินะ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00666 12,800วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

533 นักจัดการงานทั่วไป 1ตก00669 นักจัดการงานทั่วไปนายนพคุณ เพ็งตา วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00669 13,300วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

534 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00670 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวเยาวทิวา ม่องเผือก วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00670 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

535 พนักงานซักฟอก 1ตก00684 พนักงานซักฟอกนางกาญจนา ดอกเกี๋ยง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00684 11,890ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล

536 พนักงานซักฟอก 1ตก00685 พนักงานซักฟอกนางสาวโฉ่ ไม่มีนามสกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00685 10,640ไม่กำหนดวุฒิ

537 พนักงานซักฟอก 1ตก00686 พนักงานซักฟอกนางสาวลาเนาะ ไม่มีนามสกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00686 10,070ไม่กำหนดวุฒิ

538 พนักงานซักฟอก 1ตก00687 พนักงานซักฟอกนายภูชิสส์ สายชลมาลัย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00687 8,750ไม่กำหนดวุฒิ

539 พนักงานซักฟอก 1ตก00688 พนักงานซักฟอกนางอรพินท์ ซ้อนแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00688 12,140ไม่กำหนดวุฒิ

540 พนักงานบริการ 1ตก00835 พนักงานบริการนายวสันต์ ปิงเมือง วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00835 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

541 พนักงานบริการ 1ตก00836 พนักงานบริการนายสุรชาติ ทำนุพงค์พันธ์ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00836 10,560วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

542 พนักงานบริการ 1ตก00837 พนักงานบริการนายสุพรชัย เทพสุทิน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00837 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

543 พนักงานซักฟอก 1ตก00977 พนักงานซักฟอกนายวทัญญู ทิยานันท์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00977 8,060ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

544 พนักงานบริการ 1ตก00980 พนักงานบริการนางสาวชลธิชา คีรีบุปผา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00980 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

545 พนักงานบริการ 1ตก00981 พนักงานบริการนายอนุสรณ์ ศรีโสภาคีรี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00981 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

546 พนักงานบริการ 1ตก00982 พนักงานบริการนายศรเพชร กัลยานามชัย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00982 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

547 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ตก00983 นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวพรวิมล ใจยอด วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00983 13,300วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

548 พนักงานบริการ 1ตก00988 พนักงานบริการนางสาวบังอร มีใจมั่นคง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00988 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

549 พนักงานบริการ 1ตก00997 พนักงานบริการนางสุชาดา จันทร์เพ็ญ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00997 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

550 พนักงานบริการ 1ตก00998 พนักงานบริการนายธรรมทรรศน์ ดนัยนารีกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00998 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

551 พนักงานบริการ 1ตก01020 พนักงานบริการนายนพรัตน์ วนรักษากุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01020 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

552 พนักงานบริการ 1ตก01021 พนักงานบริการนางวารุณี เชี่ยวชาญสิงขร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01021 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

553 พนักงานบริการ 1ตก01022 พนักงานบริการนางสาวนวพร ฉลองชัยกานต์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01022 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

554 พนักงานบริการ 1ตก01023 พนักงานบริการนายไชโย - ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01023 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

555 พนักงานบริการ 1ตก01025 พนักงานบริการนางกันยา ตระกองรัตน์กุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01025 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

556 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00674 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวบุษยมาศ เมาจา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00674 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

557 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

1ตก00676 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

นางปุยฝ้าย พรมมาเตียม วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00676 12,730วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

558 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

1ตก00677 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

นายพรชัย คีรีดุจจินดา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00677 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

559 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1ตก00678 พนักงานวิทยาศาสตร์นางยุพิณ ศรีคำ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00678 12,030วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

560 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1ตก00679 พนักงานวิทยาศาสตร์นางศิริวรรณ แย้มสุทธิ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00679 12,500วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

561 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00990 นักเทคนิคการแพทย์นางสาววชิรฎา ปิติยะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00990 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

562 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00671 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวนุสรา ฤทธิ์แช่ม วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00671 13,550วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

563 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00672 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวหัทยา ครองสวัสดิ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00672 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

564 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00673 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอภิญญา สมพะมิตร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00673 11,840วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

565 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00683 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางสาวอรทัย ผ่องพาณิชย์อำไพ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00683 11,570วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานทันตกรรม

566 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ตก00833 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางสาวกานต์ธิดา สกุณาสาม
หมื่น

วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00833 8,710วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

567 พนักงานเภสัชกรรม 1ตก00612 พนักงานเภสัชกรรมนางพิสวงษ์ ติ๊บหล้า วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00612 12,100วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

568 พนักงานเภสัชกรรม 1ตก00680 พนักงานเภสัชกรรมนางอภิชญา บุญมาก วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00680 12,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

569 พนักงานประจำห้องยา 1ตก00681 พนักงานประจำห้องยานายกะปรอโซ ไม่มีนามสกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00681 8,910ไม่กำหนดวุฒิ

570 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00831 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวรมณี แซ่ว้าน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00831 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

571 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00832 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาววรางคณา ฟักทองอยู่ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00832 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

572 พนักงานบริการ 1ตก00667 พนักงานบริการนางสาวณิชาดา สละจินดากุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00667 11,860ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

573 พนักงานบริการ 1ตก00668 พนักงานบริการนางสาวดรุณี ราชสม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00668 11,820ไม่กำหนดวุฒิ

574 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00689 พนักงานประกอบอาหารนางแน่งน้อย เวชกิจ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00689 12,840ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

575 พนักงานประกอบอาหาร 1ตก00690 พนักงานประกอบอาหารนางสาลี่ ทะมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00690 12,810ไม่กำหนดวุฒิ

576 โภชนากร 1ตก00691 โภชนากรนางอรนุช ดาวเรือง วุฒิ ปวท. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00691 12,110วุฒิ ปวท. หรือ
เทียบเท่า

577 นักโภชนาการ 1ตก00703 นักโภชนาการนางสาวจีรนันท์ เวชกิจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00703 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

578 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ตก00608 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนางสาวกาพย์แก้ว อินตา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00608 11,300ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

579 นักกิจกรรมบำบัด 1ตก00614 นักกิจกรรมบำบัดนางสาวอภิชญา โชคประเสริฐ
ถาวร

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00614 16,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

580 นักกายภาพบำบัด 1ตก00830 นักกายภาพบำบัดนางสาวพิยาวรรณ ศรีคีรีสวรรค์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00830 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

581 นักกายภาพบำบัด 1ตก00989 นักกายภาพบำบัดนางสาวณัฐพร อย่างคุณธรรม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00989 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

582 นักกิจกรรมบำบัด 1ตก00992 นักกิจกรรมบำบัดนางสาวสุธาดา สอนเนียม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00992 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

583 พนักงานบริการ 1ตก00999 พนักงานบริการนางสาวธนิษฐา ดอกเกี๋ยง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00999 7,590ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

584 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00616 เจ้าพนักงานเวชสถิตินางสาวน้ำฝน ตุลยาภิบาล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00616 12,610วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

585 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00619 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางสาวณัชชาวีณ์ เสริมมติวงศ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00619 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

586 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ตก00648 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นางสาวพจนีย์ บัวลอย (โกอินต๊ะ) วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00648 12,440วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

587 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00848 เจ้าพนักงานเวชสถิตินางสาวพรทิพย์ ดลจิตรคณาสิน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00848 12,550วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

588 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00984 เจ้าพนักงานธุรการนายวิมุติ ปัญญาน้อง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00984 10,200วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

589 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00610 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายธันวา มิคอ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00610 12,490วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

590 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00613 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสมฤดี อภิมา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00613 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

591 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00617 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายสงวนศักดิ์ ปานนิล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00617 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

592 นักจิตวิทยา 1ตก00628 นักจิตวิทยานางสาวจริยา แก้วคง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00628 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

593 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00629 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวชไมพร ทูมอย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00629 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

594 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00630 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวอรทัย ไชยขวัญ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00630 16,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

595 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00632 นักวิชาการสาธารณสุขนายเกียรติภูมิ ภักดีไทยเทศา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00632 16,280วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

596 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00633 นักวิชาการสาธารณสุขนายศราวุฒิ เรือนฝั้น วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00633 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

597 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00634 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวศศินภา การะเกดกนก วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00634 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

598 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00635 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายเกียรติโชต เทียมฉันท์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00635 14,890วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

599 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00636 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวสิริยา เลิศศิริทรสกุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00636 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

600 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00637 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวพรทิพย์ คีรีการะเกด วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00637 13,350วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00638 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายชิษณุพงศ์ ศกุณากร วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00638 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

602 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00640 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวอารยา วนามาลัย วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00640 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

603 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00641 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวแสงจันทร์ ภิวงษ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00641 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

604 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00642 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวกาญจนา คีรีพินิต วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00642 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

605 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00643 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวเกศสุดา พิมพ์ทอง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00643 16,800วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

606 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00644 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวจันทร์จิรา ถกลดำเกิง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00644 16,280วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

607 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00704 พยาบาลวิชาชีพสิบเอก บิลลี่ นทีประภัสสร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00704 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

608 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00706 พยาบาลวิชาชีพนางสาวดาริกา แสงอุดม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00706 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

609 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00708 พยาบาลวิชาชีพนางสาวลำดวน คีรีการะเกด วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00708 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

610 นักจิตวิทยา 1ตก01001 นักจิตวิทยานางสาวภูษิดา ศรีธรรม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก01001 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

611 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00698 พยาบาลวิชาชีพนางสาวชุติมา สียะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00698 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

612 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00701 พยาบาลวิชาชีพนางสาววาสนา ศรีตระกูลคีรี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00701 16,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

613 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00707 พยาบาลวิชาชีพนางสาวนันทกานต์ ชลาลัยแก้ว
มณี

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00707 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

614 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00721 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจินดานา เทพวงศ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00721 10,840วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

615 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00723 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายไนท์ คีรีบุปผา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00723 10,390วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

616 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00724 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุกัญญา จรัสเรืองรองกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00724 10,460วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

617 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01012 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวลาตะ วณิชกาญจนา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01012 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

618 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00615 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนายวัฐรากรณ์ จื้นสุวรรณ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00615 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

619 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00693 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวผุสดี วงศ์พนาสวรรค์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00693 11,220วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

620 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00696 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนายยงยุทธ อุตะมะ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00696 12,490วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

621 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00718 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุมิตรา กันทจักร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00718 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

622 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00722 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวทิพา วงศ์พนาสวรรค์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00722 12,760วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

623 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00986 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนางสาวอารยา คะณาวรรณ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00986 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

624 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01007 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอรชร คีรีการะเกด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01007 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานบริการสุขภาพชุมชน

625 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01010 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายจอล่าเซ - วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01010 8,060วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

626 พนักงานบริการ 1ตก01019 พนักงานบริการนางสาวธราดา จำเริญเกษตรกิจ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01019 8,060ไม่กำหนดวุฒิ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

627 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00627 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวรุ่งฟ้า เพ็ชรเมฆ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00627 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

628 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00697 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพรหมวรรณ ปาแดง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00697 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

629 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00699 พยาบาลวิชาชีพนางสาวจิรภิญญา ปันจันทร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00699 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

630 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00711 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวจริยา ทรัพย์โชคดี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00711 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

631 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00712 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายโชค อินทะปัญญา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00712 12,080วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

632 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00717 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอรุณี กฤตยาก้องไพร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00717 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

633 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00719 พยาบาลวิชาชีพนางสาวณักษ์ลภัส พุกนา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00719 16,360วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

634 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00720 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวดอริยา โพธิ์ประสพโชค วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00720 8,060วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

635 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00839 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพิมพ์ชนก พุฒิเกษตรกิจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00839 16,360วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

636 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00840 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุภาณี อ่อนสุภาพ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00840 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

637 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01013 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววันเพ็ญ มั่งมีเงินทอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01013 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

638 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01014 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายจอปี้วา กุลทวีโชติ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01014 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

639 พนักงานบริการ 1ตก00645 พนักงานบริการนางสาวอุ่นเรือน จินา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00645 10,730ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

640 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00709 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวจำลอง ซาโปร่ง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00709 11,620วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

641 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00716 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายจอฉิ - วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00716 8,750วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

642 ผู้ช่วยพยาบาล 1ตก00906 ผู้ช่วยพยาบาลนางสาวจันทิรา ดรรชนีนามชัย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00906 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

643 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01009 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพรพิมล เชิงผาวารีสงบ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01009 8,060วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

644 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00692 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวปนัดดา ทรัพย์กิจไพร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00692 11,490วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

645 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00694 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสมพร นิมิตดีสกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00694 10,570วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

646 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00702 พยาบาลวิชาชีพนางสาวจินตวีย์ เต็มสมุทร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00702 16,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

647 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00710 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวจุฑารัตน์ ดรรชนีกนก วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00710 12,190วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

648 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01016 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายวิทยา สาครการะเกด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01016 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

649 พนักงานห้องผ่าตัด 1ตก01026 พนักงานห้องผ่าตัดนางสาวระวี ดาราคลองธรรม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01026 8,060วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

650 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00607 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสมบูรณ์ วงษ์คำ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00607 10,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

651 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00695 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอรกร กาวิใจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00695 13,130วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

652 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01015 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววารี พัชรกุลกร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01015 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

653 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00621 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนันทนา มีใจมั่นคง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00621 12,030วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

654 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00622 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางรักษิณา นันทะใจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00622 12,130วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

655 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00700 พยาบาลวิชาชีพนางสาวศิลัชยา ธีระภัทริน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00700 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

656 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00705 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพอเอซา สุจาริยาชีพ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00705 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

657 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01017 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวศิริธร ทะมา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01017 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

658 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01018 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวดวงพร ทักษ์สกุลโรจน์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01018 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

659 พนักงานบริการ 1ตก00606 พนักงานบริการนางสาวบันยาย ยาวิโล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00606 10,670ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

660 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00639 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวคำปุ๊ด แดนแม่จัน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00639 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
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บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

85 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

661 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01005 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวปาลิตา สุทธิกมลกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01005 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

662 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00609 เจ้าพนักงานเวชสถิติ-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00609 13,610วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

663 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00620 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00620 9,350วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

664 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ตก00647 นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ตก00647 12,650วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

665 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

1ตก00675 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00675 13,350วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

666 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00713 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00713 10,930วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

86 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

667 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00714 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00714 10,680วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

668 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00715 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00715 11,680วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

669 พนักงานประจำห้องยา 1ตก00834 พนักงานประจำห้องยา-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00834 8,390วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

670 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00841 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00841 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

671 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00842 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00842 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

672 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1ตก00876 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00876 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

673 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1ตก00985 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00985 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

674 นักรังสีการแพทย์ 1ตก00991 นักรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00991 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

87 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

675 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ตก01000 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01000วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

676 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01006 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01006 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

677 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01008 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01008 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
งานบริการสุขภาพชุมชน

678 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก01011 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก01011 8,300วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

679 พนักงานบริการ 1ตก01024 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก01024 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

680 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  1ตก00985 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

 1ตก00985 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

88 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

681 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00888 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวจิรัชยา เจริญถิ่น วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00888 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลวังเจ้า

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลวังเจ้า

682 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00891 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวชนันนัธน์ ชูดี วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00891 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

683 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ตก00892 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวสาธิดา สอนเสือ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00892 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

684 พนักงานบริการ 1ตก00893 พนักงานบริการนางสมัย คุณหงษ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00893 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

685 พนักงานบริการ 1ตก00894 พนักงานบริการนางเอื้อมพร อันลูกท้าว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00894 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

686 พนักงานบริการ 1ตก00895 พนักงานบริการนายปิติ จันทร์แดง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00895 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

687 พนักงานบริการ 1ตก00896 พนักงานบริการนายวุฒิชัย พุ่มพวง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00896 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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89 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

688 พนักงานบริการ 1ตก00897 พนักงานบริการนางมงคล นาคสวัสดิ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00897 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

689 พนักงานบริการ 1ตก00898 พนักงานบริการนายอุทัย สิงห์มณี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00898 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

690 พนักงานบริการ 1ตก00899 พนักงานบริการนายเฉลียว อุบลสุข วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00899 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

691 พนักงานบริการ 1ตก00901 พนักงานบริการนายสมภพ บุญพิทักษ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00901 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

692 นักวิชาการพัสดุ 1ตก00902 นักวิชาการพัสดุนางสาวอาภาพร เทพมงคล วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ตก00902 13,300วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

693 นายช่างเทคนิค 1ตก00905 นายช่างเทคนิคนายยุรนันท์ รอดคุ้ม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00905 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

694 พนักงานบัตรรายงานโรค 1ตก00914 พนักงานบัตรรายงานโรคนางสาวสมหญิง นาคสวัสดิ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00914 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

695 พนักงานบริการ 1ตก00933 พนักงานบริการนางสาวฐิติรัตน์ ใบภูทอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00933 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

696 นายช่างโยธา 1ตก00940 นายช่างโยธานายพิทักษ์ อมรวุฒิธรรม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00940 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

697 นักเทคนิคการแพทย์ 1ตก00864 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวจิราพร ใจชื่น วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00864 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

698 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00141 นักวิชาการสาธารณสุขนายเกียรติศักดิ์ สว่างมิตร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00141 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

699 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00917 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายคมกริช พรหมสายบัว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00917 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

700 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00922 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวศิตานันทช์ แย้มสวน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00922 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

701 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00927 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกรกนก แปลงชาติ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00927 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

702 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00929 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเยาวรัก ภูกองทุ่ง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00929 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

703 เภสัชกร 1ตก00861 เภสัชกรนางสาวนฤมล ปาละ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00861 16,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

704 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00862 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวจันทร์จุรี เต็บเตียง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00862 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

705 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ตก00863 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวธัญญรัศม์ ตาทิพย์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00863 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

706 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00915 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุพรรษา ประเทือง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00915 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

707 เภสัชกร 1ตก00937 เภสัชกรนายวีระพงศ์ เมฆแสน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00937 16,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

708 นักกายภาพบำบัด 1ตก00865 นักกายภาพบำบัดนางสาวกุสุมา ศิริวงค์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00865 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

709 นักกายภาพบำบัด 1ตก00866 นักกายภาพบำบัดนางสาวอัญชริกา อ่อนลมูล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00866 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

710 นักกายภาพบำบัด 1ตก00867 นักกายภาพบำบัดนางสาวจามจุรี ตาคำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00867 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

711 พนักงานบริการ 1ตก00900 พนักงานบริการนางสาวเมทินี เครืออิ่ม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00900 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

712 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00142 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวกัณฐาภรณ์ ทิพย์โพธิ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00142 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

713 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ตก00851 เจ้าพนักงานเวชสถิตินางสาวณัชชารีย์ อินก๋า วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00851 12,240วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

714 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00889 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวกฤตพร เทียนฉาย วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00889 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

715 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ตก00907 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นายณัฐวุฒิ มหารัตน์ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00907 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

716 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00147 นักวิชาการสาธารณสุขนายพูลศักดิ์ ฉัตรชัยเจนกุล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00147 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

717 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00168 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสราญจิต แสงท้าว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00168 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

718 นักจิตวิทยา 1ตก00860 นักจิตวิทยานางสาวรัตนาภรณ์ อุ่นเมือง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00860 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

719 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00869 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพัชรา อินถา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00869 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

720 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00870 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00870 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

721 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00871 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายชรินทร์ เอนกศิริ วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00871 12,240วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

722 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00872 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวจุณฑามาศ ขาววิลาศ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00872 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

723 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00883 พยาบาลวิชาชีพนางสาวนันท์นภัส ม่วงมิตร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00883 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

724 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00916 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนพวรรณ แดงเจริญ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00916 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

725 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00924 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววรรณภา ชูชื่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00924 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

726 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00938 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวมัณฑนี กลิ่นสุข วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00938 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

727 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00918 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพิศเพลิน บุญทา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00918 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

728 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00926 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวรตวรรณ พลขันธ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00926 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

729 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00930 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุดา ภู่น้อย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00930 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

730 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00874 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนายวีรวัฒน์ ละไมสกุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00874 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

731 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1ตก00875 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินนางสาวกนกพร สิมะโน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00875 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

732 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00877 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอมราภรณ์ พันธ์ปัญญา
กรกุล

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00877 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

733 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00878 พยาบาลวิชาชีพนางสาวหฤทัยมาศ ลินำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00878 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

734 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00879 พยาบาลวิชาชีพนางสาวชัชญาภา อินทฉิม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00879 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

735 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00880 พยาบาลวิชาชีพนางสาวแสงจันทร์ เชียงทา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00880 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

736 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00881 พยาบาลวิชาชีพนางสาวปิยาณี อัศวกัญจน์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00881 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

737 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00882 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอภิญญา นาต๊ะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00882 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

738 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00884 พยาบาลวิชาชีพนางสาววิชญา จันจะนะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00884 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

739 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00885 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุกานดา ชายเมือง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00885 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

740 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00919 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวฝันเดือน ศรีนวลปาน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00919 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

741 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00920 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนงคราญ ธรรมศร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00920 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

742 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00925 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุธาทิพย์ มีปัญโญ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00925 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

743 พนักงานเปล 1ตก00934 พนักงานเปลนายอภิรักษ์ จันทร์มี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00934 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

744 พนักงานเปล 1ตก00935 พนักงานเปลนายสุวิทย์ วรสีหา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00935 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

745 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00928 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวณัฐฑิตา ปัญญาเสน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00928 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

746 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00921 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกัลยาณี แสงชมภู วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00921 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

747 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00923 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจุฑาพร พุ่มพวง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00923 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

748 แพทย์แผนไทย 1ตก00873 แพทย์แผนไทยนางสาวเจนจิรา สายสุด วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00873 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

749 เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย 1ตก00939 เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทยนางสาวหทัยชนก อินพรหม วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00939 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

750 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00129 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00129 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

751 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00165 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00165 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

752 นักรังสีการแพทย์ 1ตก00868 นักรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00868 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

98 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

753 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00886 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00886 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

754 นักโภชนาการ 1ตก00887 นักโภชนาการ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00887 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

755 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00903 เจ้าพนักงานพัสดุ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00903 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

756 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ตก00904 เจ้าพนักงานพัสดุ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00904 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

757 พนักงานบริการ 1ตก00761 พนักงานบริการนางประนอม คนงาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00761 8,790ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ

758 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00760 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวพัชรา เครือมี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00760 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

99 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

759 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00762 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวประณยา เชื้อดี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00762 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

760 พนักงานธุรการ 1ตก00001 พนักงานธุรการนางบุญเรือง กันธิยะ (แหงบุญ) วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00001 8,710วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยตำบลไม้งาม

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไม้งาม

761 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00002 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางทับทิม ฤทธิคง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00002 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

762 พนักงานธุรการ 1ตก00004 พนักงานธุรการนางสาวสุธีมนต์ อ่ำเจ๊ก วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00004 8,740วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

100 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

763 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00003 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวกรกมล ลอยกลาง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00003 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

764 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00005 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางแสงเทียน อ่อนจิ๋ว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00005 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

765 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00006 นักวิชาการสาธารณสุขนายกิติชัย พรมมินทร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00006 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง

766 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00009 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวประทุม ทองพิราม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00009 8,720วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

767 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00821 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวชลธิพร บุญมาจา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00821 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

768 พนักงานธุรการ 1ตก00008 พนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00008 9,400วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

101 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

769 พนักงานธุรการ 1ตก00011 พนักงานธุรการนางสาวจันพา อ่อนพรม วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00011 9,040วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง

770 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00012 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอำพรพรรณ ใจแสน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00012 8,700วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

771 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00010 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00010 14,210วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

772 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00763 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางปราณี อ่อนนุ่ม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00763 8,770วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

102 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

773 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00764 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวรรณิสา ยาสมุทร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00764 8,470วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

774 พนักงานบริการ 1ตก00013 พนักงานบริการนางอุ่น เขน่วม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00013 9,370ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านสระตลุง หมู่ที่ 1ตำบลตลุกกลางทุ่ง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตลุง หมู่ที่ 1ตำบลตลุกกลางทุ่ง

775 พนักงานธุรการ 1ตก00014 พนักงานธุรการนางสาวชลธิชา โทนสังข์อินทร์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00014 8,960วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

776 พนักงานธุรการ 1ตก00766 พนักงานธุรการนางสาวนิศารัตน์ พันดี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00766 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม

777 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00765 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวเบญจวรรณ พรมบุญชู วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00765 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

778 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00767 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางทวีลาภ จันทร์สายทอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00767 8,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

779 พนักงานธุรการ 1ตก00015 พนักงานธุรการนางสาวสุจิตรา สืบสายสิริสิืน
(ต๊ะชมภู)

วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00015 8,720วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน

780 พนักงานธุรการ 1ตก00016 พนักงานธุรการนางสุชาดา นวะแก้ว วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00016 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

781 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00017 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสำอาง สังคำ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00017 9,300วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

782 พนักงานบริการ 1ตก00768 พนักงานบริการนางประทีป วิจาร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00768 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน

783 พนักงานธุรการ 1ตก00769 พนักงานธุรการนางมนธิชา กล่อมเกลี้ยง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00769 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

784 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00770 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายชรินทร์ กันคุ้ม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00770 8,640วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

785 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00018 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุกัญญา นิพัฒน์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00018 8,700วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

786 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00019 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางรุจิราพร ปัญญาครอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00019 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

787 พนักงานธุรการ 1ตก00021 พนักงานธุรการนางสาวนันทนา จันทร์แก้ว วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00021 8,770วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ

788 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00020 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพิมพา เสือบุญมี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00020 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

789 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00022 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวบุญรัตน์ โกอินต๊ะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00022 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

790 พนักงานธุรการ 1ตก00771 พนักงานธุรการนางสาวจิราพร ทุมสิทธิ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00771 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

791 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00772 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางทองคำ มูลนิ่ว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00772 8,760วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

792 พนักงานธุรการ 1ตก00774 พนักงานธุรการนางจินตนา แสงท้าว วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00774 8,770วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ

793 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00773 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวสุวรรณา ตั้วมาก วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00773 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

794 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00775 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวรรณา แซ่ว้าน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00775 8,730วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

107 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

795 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00812 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวรัตนาวดี สว่างรุ่งเรืองกุล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00812 8,960วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านห้วยเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ท้อ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ท้อ

796 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00814 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายพิพัฒน์ มั่นคงพิพัฒน์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00814 8,510วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

797 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00813 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00813 6,750วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

798 พนักงานธุรการ 1ตก00778 พนักงานธุรการนางสาวสุมิตรา จันทร์ฉาย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00778 8,750วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

108 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

799 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00777 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวสุภัค หม่องแดง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00777 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

800 แพทย์แผนไทย 1ตก00776 แพทย์แผนไทยนายสุทธิภัทร ทรรศนีย์ทะนงจิต วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00776 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

801 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00779 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00779 8,400วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

802 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00780 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวงจันทร์ แสนคำหล้า วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00780 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้

803 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00781 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวศิรินาถ จึงกระแพ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00781 8,420วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

109 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

804 พนักงานธุรการ 1ตก00023 พนักงานธุรการนางนฤมล อิ่มเอี่ยม วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00023 8,730วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยตำบลวังประจบ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังประจบ

805 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00024 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวภัทรภร ดิษสวน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00024 8,490วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

806 พนักงานธุรการ 1ตก00026 พนักงานธุรการนางสาวญัฐชยา จันทร์เอี่ยม วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00026 8,710วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านลานสอ ตำบลวังประจบ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานสอ ตำบลวังประจบ

807 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00025 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวชลธิชา จอยแปลง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00025 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

110 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

808 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00027 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกัญญาพัก เหลือบุญนุ่ม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00027 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

809 พนักงานธุรการ 1ตก00731 พนักงานธุรการนายสายชล พงษ์สวัสดิ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00731 8,730วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
สถานีอนามัยบ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ

810 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00730 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางรวีวรรณ ภูวชรไพบูลย์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00730 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

811 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00732 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุวิมล น้อยมหาพรหม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00732 8,740วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

812 พนักงานบริการ 1ตก00782 พนักงานบริการนางวิไลพร ภู่เรือน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00782 8,300ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านแม่บอน ตำบลตากออก

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่บอน ตำบลตากออก

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

111 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

813 พนักงานธุรการ 1ตก00089 พนักงานธุรการนางสาวราตรี อ่องไคร้ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00089 8,680วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยตำบลสมอโคน

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสมอโคน

814 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00088 พยาบาลวิชาชีพนางสาวณัฐกมล สมพะมิตร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00088 16,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

815 พนักงานบริการ 1ตก00090 พนักงานบริการนางสาวชลธิชา สืบเสนาะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00090 8,380ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน

816 พนักงานธุรการ 1ตก00091 พนักงานธุรการนางสาวสุพัตรา หมูปิน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00091 8,680วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยตำบลแม่สลิด

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่สลิด

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

112 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

817 พนักงานธุรการ 1ตก00092 พนักงานธุรการนางสาวธัญญารัตน์ เอกบาง วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00092 8,400วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโอง ตำบลแม่สลิด

818 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00093 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางวรยา นิมิตล้ำ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00093 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด

819 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00094 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวจันทร์แรม จิตอินทร์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00094 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

113 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

820 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00095 พยาบาลวิชาชีพนางสาวจินดาพร กันทะใจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00095 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยตำบลตากตก

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตากตก

821 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00096 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางรัสชญา ศุภเดชากุล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00096 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

822 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00097 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางศศิธร จิโน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00097 8,680วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

823 พนักงานบริการ 1ตก00098 พนักงานบริการนางสวิง สุทธิ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00098 8,380ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองงิ้ว ตำบลตากตก

824 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00100 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวนิภาพร สายพิรุณ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00100 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยตำบลเกาะตะเภา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเกาะตะเภา
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

114 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

825 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00099 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00099 14,110วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

826 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00101 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวกัญญาวีร์ แจ้ปัญญา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00101 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา

827 พนักงานธุรการ 1ตก00103 พนักงานธุรการนางสาวอาทิตยา มหาวรรณ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00103 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยตำบลทุ่งกระเชาะ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งกระเชาะ

828 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00102 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาววันวิสา ยะเกี๋ยงงำ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00102 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

115 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

829 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00105 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวเนตรนภา วงศ์โสมนัส
พันธุ์

วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00105 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า

830 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00106 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวสายพิณ พุ่มเฟือง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00106 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

831 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00107 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวอาชิรญาณ์ มั่นคงพิพัฒน์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00107 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

832 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก01027 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวสุภาพร ดวงแขไข วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก01027 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

833 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00104 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00104 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

834 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00108 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวสิราณี แจ่มเจ๊ก วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00108 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยตำบลท้องฟ้า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท้องฟ้า

835 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00109 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางธิติยรัตน์ เครือน้อย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00109 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า

836 พนักงานบริการ 1ตก00179 พนักงานบริการนางสายฝน คำพ่วง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00179 8,470ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา

837 พนักงานบริการ 1ตก00180 พนักงานบริการนายชูเกียรติ ศรีรอด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00180 8,590ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

838 พนักงานบริการ 1ตก00181 พนักงานบริการนางสาวสายทิพย์ วงค์คำ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00181 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

839 พนักงานบริการ 1ตก00785 พนักงานบริการนางสาวภัสวรรณ เอี่ยมอ้น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00785 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร

840 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00786 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกันฐาภรณ์ สายวานิชย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00786 8,570วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

841 พนักงานบริการ 1ตก00182 พนักงานบริการนางสาวรัชณี ใจยา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00182 8,840ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยตำบลย่านรี

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลย่านรี

842 พนักงานบริการ 1ตก00183 พนักงานบริการนายวิชัยชาติ ชูช่อเด่น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00183 8,180ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

843 พนักงานบริการ 1ตก00184 พนักงานบริการนายประภาส วงศ์ขมิ้น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00184 8,630ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา

844 พนักงานบริการ 1ตก00787 พนักงานบริการนายจิรพงศ์ พรหมเทพ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00787 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านโสมง ตำบลบ้านนา

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสมง ตำบลบ้านนา

845 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00185 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวทิพย์วรรณ ลอยสงค์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00185 8,040วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงลาน ตำบลวังจันทร์

846 พนักงานบริการ 1ตก00783 พนักงานบริการนางสาวเพ็ญนภา แก้วแปง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00783 8,750ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
สถานีอนามัยบ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามเงา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

119 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

847 พนักงานบริการ 1ตก00784 พนักงานบริการนางสาวจารุวรรณ ศรีคำนวล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00784 8,070ไม่กำหนดวุฒิ

848 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00858 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวมารยาท ศรีปาน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00858 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

849 พนักงานบริการ 1ตก00729 พนักงานบริการนางขวัญใจ สายบัว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00729 8,490ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านตุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านตุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ

850 พนักงานธุรการ 1ตก00311 พนักงานธุรการนางสาววิกานดา ก๋องแก้ว วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00311 11,030วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก

851 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00306 นักวิชาการสาธารณสุขนายสุนทร พันธ์ปัญญากรกุล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00306 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

852 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ตก00313 พนักงานช่วยการพยาบาลนางอารี ติ๊บลังกา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00313 8,990ไม่กำหนดวุฒิ
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120 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

853 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00307 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางยุพิน การังใจ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00307 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

854 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00308 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางวิลาวรรณ หม่อนกันทา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00308 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

855 พนักงานบริการ 1ตก00309 พนักงานบริการนายผดุง สุฤทธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00309 10,920ไม่กำหนดวุฒิ

856 พนักงานบริการ 1ตก00310 พนักงานบริการนางศรีไพร จันทร์ธิดา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00310 8,990ไม่กำหนดวุฒิ

857 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00312 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายสุรชัย รัตนสามัคคี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00312 8,990วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

858 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00733 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายประหยัด ใจสบาย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00733 9,240วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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121 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

859 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00315 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพรทิพย์ กาญจนพันธ์บุญ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00315 8,730วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ

860 พนักงานบริการ 1ตก00314 พนักงานบริการนางสาวพัทธนันท์ วิรัตนาโชค ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00314 8,570ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

861 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00316 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางเสาร์แก้ว อ่วมพิทยา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00316 9,370วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

862 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00317 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายกัณตพงศ์ ฉลากมงคล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00317 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

863 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00320 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนงคราญ โพธิไพบูลย์ชัย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00320 8,830วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านห้วยบง ตำบลแม่จะเรา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลแม่จะเรา
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122 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

864 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00321 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสายทอง ติ๊บลังกา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00321 9,150วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

865 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00318 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายบุญมา วจีแจ่มผล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00318 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

866 พนักงานบริการ 1ตก00319 พนักงานบริการนางราตรี ใจนันต๊ะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00319 8,470ไม่กำหนดวุฒิ

867 พนักงานบริการ 1ตก00322 พนักงานบริการนายสัมพันธ์ คีรีงาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00322 7,900ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา

868 พนักงานบริการ 1ตก00323 พนักงานบริการนางสาวอิงอร ใจเรียน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00323 8,490ไม่กำหนดวุฒิ

869 พนักงานบริการ 1ตก00325 พนักงานบริการนางสาววนารัตน์ สกุณาสามหมื่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00325 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ
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123 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

870 พนักงานบริการ 1ตก00326 พนักงานบริการนายวีระพงษ์ เปี้ยคำ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00326 7,900วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

871 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00327 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวกันยา กุลกวีกมลาศ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00327 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

872 พนักงานบริการ 1ตก00728 พนักงานบริการนางสาวฉันทนา สกุณาเหิรฟ้า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00728 8,240ไม่กำหนดวุฒิ

873 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00727 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00727 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

874 พนักงานบริการ 1ตก00789 พนักงานบริการนางจั๋นวัน ทามาศน้อย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00789 8,530ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลขะเนจื้อ

875 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00790 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00790 9,500วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

124 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

876 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00329 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวโชติกา โอภาสอำนวย วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00329 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านแสม ตำบลสามหมื่น

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสม ตำบลสามหมื่น

877 พนักงานบริการ 1ตก00330 พนักงานบริการนางสายพิน มิฟองฟู ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00330 8,740ไม่กำหนดวุฒิ

878 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00331 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายธนวัฒน์ สังข์ก้องสิงขร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00331 8,770วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

879 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00332 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายวรวุฒิ พิทักษ์ภูพาน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00332 9,250วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

880 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00334 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายอนุรักษ์ สืบสายรักกุล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00334 8,790วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

881 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00328 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00328 16,210วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

125 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

882 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00333 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00333 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

883 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00734 พยาบาลวิชาชีพนางสาวกมลชนก ล้านคำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00734 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น

884 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00735 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางณิชารีย์ ละไมสกุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00735 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

885 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00737 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายพงษ์ไทย สำราญไพบูลย์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00737 8,870วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

886 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00736 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00736 9,660วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

887 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00458 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวเนาวนิตย์ เสือลออ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00458 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยตำบลท่าสองยาง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าสองยาง

888 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00456 นักวิชาการสาธารณสุขนายทิพย์ชยางกูร ชนะตน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00456 16,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

889 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00457 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวพัชรี ประชารังสรรค์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00457 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

890 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00459 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวอัจนา ฐิติพนาวัลย์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00459 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

891 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00460 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวอรณัชชา องค์การ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00460 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยตำบลแม่สอง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่สอง

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

127 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

892 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00461 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวอาภัสรา เมืองจันทร์หอม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00461 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

893 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00462 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสุชาดา คีรีภัทรผล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00462 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

894 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00468 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายบุริศร์วุฒิกร ทองสุข วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00468 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง

895 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00463 นักวิชาการสาธารณสุขนายณัฐกรานต์ บุญชู วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00463 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

896 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00465 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายนิคม คีรีพิเชษฐ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00465 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

897 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00466 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายพรเทพ กุลมาลาคีรี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00466 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

898 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00464 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวประภาพรรณ พัฒนพนา
ลัย

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00464 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

899 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00467 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายมานะ เวียงวนาธรรม วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00467 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

900 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00471 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางมยุรี คีรีพิทักษ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00471 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยตำบลแม่หละ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่หละ

901 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00469 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวจิตรา จันตะบุตร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00469 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

902 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00470 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางชลนภา โชยรัมย์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00470 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

903 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00753 นักวิชาการสาธารณสุขนายปฏิวัติ อาจกิจคีรี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00753 16,920วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยบ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หละ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หละ

904 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00754 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายอนุพงษ์ มะโนวงศ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00754 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

905 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00755 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายจีรศักดิ์ มรกตคีรีรัตน์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00755 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

906 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00756 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางอรุณี มูลดี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00756 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยบ้านแม่ออกผารู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ออกผารู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

907 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00473 นักวิชาการสาธารณสุขนายทนงศักดิ์ ฉิมสุด วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00473 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยตำบลแม่วะหลวง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่วะหลวง

908 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00474 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายอภิสิทธิ์ คีรีเชวง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00474 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

909 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00476 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายอุทัย คงเกียรติคีรี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00476 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

910 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00477 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายพิชัย วจีวงษ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00477 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

911 พยาบาลวิชาชีพ 1ตก00472 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอริษา โถคำนาม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก00472 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

912 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00475 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายนาท คีรีช่ำชอง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00475 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

913 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00478 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางธันย์ชนก แฮดสมสิน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00478 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

914 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00758 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายศิริชัย พิริชัยกุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00758 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อุสุ

915 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00757 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางวรนุช สันติถนอมวงษ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00757 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

916 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00759 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวศิริพร โชติพนาวัฒน์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00759 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

917 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00793 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายอาวรณ์ อุทัยใจผ่องแผ้ว วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00793 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยบ้านเรกะติ ตำบลแม่อุสุ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรกะติ ตำบลแม่อุสุ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

918 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00794 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายเอกชัย รัชนีบุญมากุล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00794 12,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

919 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00792 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวจริยา พนาพิหค วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00792 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

920 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00791 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00791 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

921 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00682 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00682 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยพระธาตุผาแดง (บ้านค้างภิบาล)
ตำบลพระธาตุผา
แดง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยพระธาตุผาแดง (บ้านค้างภิบาล) ตำบลพระธาตุผาแดง
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

922 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00172 นักวิชาการสาธารณสุขนายทิวากร หงษ์วิเศษ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00172 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านห้วยไม้แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลมหาวัน

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านห้วยไม้แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลมหาวัน

923 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00479 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวดวงฤทัย สุขศรีพนา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00479 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ

924 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00480 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00480 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

925 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00174 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวกาญจนา คำโย วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00174 12,860วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยตำบลพะวอ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพะวอ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

926 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00481 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวรัศมี ปุ๊ดตา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00481 14,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

927 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00482 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายมนู ชาญวนา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00482 8,550วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

928 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00171 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00171 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

929 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00996 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00996 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

930 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00484 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายเกษม เคหาพยัคฆ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00484 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา

931 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00485 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวนภา โพยมรัตน์คีรี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00485 8,550วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

932 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00483 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวมัณทนา ปิยะชาติ
คุณากร

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00483 14,390วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

933 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00486 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00486 7,120วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

934 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00978 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00978 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

935 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00979 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00979 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

936 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00852 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00852 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางส่างคำ ตำบลพะวอ

937 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00739 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวชบา พงศ์สถิตพนา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00739 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

938 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00740 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวศรีนวล ดีศิลพร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00740 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

939 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00741 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายสุชาย ผาดอยชูเชิด วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00741 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

940 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00176 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00176 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยตำบลแม่ตาว

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ตาว

941 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00487 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00487 13,440วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

942 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00843 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00843 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

943 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00844 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00844 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

944 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00488 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00488 11,490วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กาษา ตำบลแม่กาษา

945 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00489 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาววิภา พุฒิไชยจรรยา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00489 14,410วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดสามท่า ตำบลแม่กาษา

946 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00490 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวอรวรรณ โค้งคำแดง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00490 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

947 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก01003 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก01003 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา

948 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00491 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสุจิตรา ชุมภูเทพ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00491 14,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยตำบลแม่ปะ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ปะ

949 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00845 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวพชรกมล โยกาศ วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00845 11,440วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

950 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00492 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00492 7,120วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

951 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00846 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00846 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

952 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00738 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายพรเทพ หินฝนทอง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00738 8,550วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ

953 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00493 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวอภิญญา ตามาตา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00493 14,480วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยตำบลมหาวัน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมหาวัน

954 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก01004 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก01004 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

955 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00494 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายสุทัศน์ แซ่กือ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00494 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยบ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน

956 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00455 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00455 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

957 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00847 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00847 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

958 แพทย์แผนไทย 1ตก01002 แพทย์แผนไทย-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ตก01002 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

959 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00788 นักวิชาการสาธารณสุขนายธีรพงษ์ นาทะจันทร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00788 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
สถานีอนามัยตำบลพระธาตุผาแดง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระธาตุผาแดง

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

960 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00987 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00987 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

961 พนักงานบริการ 1ตก00594 พนักงานบริการนางบัวหอม   เหมยแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00594 10,370ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยตำบลช่องแคบ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลช่องแคบ

962 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00593 นักวิชาการสาธารณสุขนายชัชวาลย์   รอดคุ้ม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00593 16,710วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

963 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00595 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางรำพร ใจเรือน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00595 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

964 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00596 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวรุ่งสว่าง วังวงษ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00596 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

965 พนักงานบริการ 1ตก00600 พนักงานบริการนางจิรสุดา   ประดับฤาชัย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00600 10,470ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

966 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00598 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวระวี ลีศิริเสนา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00598 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

967 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00599 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวพิมพ์ใจ   มโนทิพย์เจริญ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00599 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

968 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00597 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวเจริญศรี หทัยพิชิตชัย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00597 16,600วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

969 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00602 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวสุรีรัตน์ แสนเกษตรกร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00602 8,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

970 พนักงานบริการ 1ตก00604 พนักงานบริการนางสาวภัทรานิษฐ์   อุดอ้าย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00604 10,320ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์

971 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00605 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสมพร เชื้อตะวันงาม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00605 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

972 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00742 นักวิชาการสาธารณสุขนายณัฐพงษ์ จิโน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00742 16,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์

973 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00744 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวธิดารัตน์ ฤชุพิชิตโชคชัย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00744 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

974 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00745 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวกัลยรัตน์ สินไพบูลย์เลิศ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00745 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

975 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00746 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00746 7,660วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

976 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00751 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00751 6,950วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

977 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00752 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00752 7,220วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

978 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00749 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวนันทิกานต์ ธันยาปภานิจ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00749 12,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

979 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00750 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววิไลวรรณ   คำแดง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00750 8,700วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

980 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00601 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00601 6,950วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 4 ตำบลคีรีราษฎร์

981 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00810 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสโรชา เล่าเลิศดี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00810 8,230วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

982 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00809 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวปรียาดา เหมรัชต์อังกูร วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00809 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

983 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ตก00811 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนายอภิณัญต์   ปัญญากุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00811 8,700ไม่กำหนดวุฒิ

984 พนักงานบริการ 1ตก00591 พนักงานบริการนางประนอม   มีเพ็ชร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00591 10,410ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาเล่ย์ ตำบลวาเล่ย์

985 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00590 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวจันทร์จิรา จังก๋า วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00590 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

986 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00592 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพรนิภา พรไพรสนฑ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00592 8,250วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

987 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00747 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางพรศรี กวัลย์สุขศรี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00747 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์

988 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00800 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสุภาพร ดอนใจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00800 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16 ตำบลวาเล่ย์

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 16 ตำบลวาเล่ย์

989 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00802 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายอลงกรณ์   นวนปุ๊ด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00802 8,360วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

990 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00801 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวจันทนา สว่างนันท์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00801 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

991 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00795 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00795 7,970วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

992 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00799 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวศุภลักษณ์   ประดิษฐกูล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00799 9,200วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา

993 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00796 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวแสงเดือน แซ่เฮ่อ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00796 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

994 พนักงานบริการ 1ตก00797 พนักงานบริการนางศิริพร   เริงราษฎร์สกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00797 10,490ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

995 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00798 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00798 6,950วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

996 พนักงานบริการ 1ตก00806 พนักงานบริการนางนงคราญ   จันทร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00806 8,630ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา

997 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00804 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวก้งปอ เพชรคีรีราษฎร์
(แซ่ท้าว)

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00804 16,680วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

998 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ตก00807 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายวายุภักษ์ แซ่เฮ่อ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00807 7,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

999 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00808 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสุกัญญา ศรีโสภา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00808 8,680วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

1000 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00805 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวไพรรัก วิโรจน์วนากูล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00805 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

1001 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00324 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวยิ่งลักษณ์ กาญจนเจริญ
ชัย

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00324 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านหม่องกั๊วะ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านหม่องกั๊วะ
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ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1002 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00364 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวกานดา คลองเคียน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00364 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

1003 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00529 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00529 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

1004 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00995 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวศิรินทิพย์ สังเกตใจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00995 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านนุโพ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านนุโพ

1005 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00603 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวธนพร ซะซู วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00603 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

1006 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00748 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวเจแป๊ะ ทอแสงพนาเวศ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00748 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

150 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1007 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00725 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวนัฐพร เพิ่มพูนทวี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00725 9,320วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

1008 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00853 นักวิชาการสาธารณสุขนายวิบูลย์ พงศ์พูนสมบัติ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00853 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยตำบลโมโกร

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโมโกร

1009 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00726 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวแสงดาว เชี่ยวชาญสิงขร วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00726 9,290วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยตำบลแม่จัน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่จัน

1010 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00857 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวพิรดา มนตรา วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00857 12,240วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

151 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1011 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00859 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวมาลีวัลย์ ซะซุ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00859 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

1012 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00993 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวรัตติกาล ทัศนีย์พาณิช วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00993 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

1013 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00743 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายศิวากรณ์ ไพศาลวัฒนะ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00743 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน

1014 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00803 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายวิเชียร คงฉลวยคีรี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00803 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

1015 นักวิชาการสาธารณสุข 1ตก00994 นักวิชาการสาธารณสุขนายภูษฎา ยมนวกุล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ตก00994 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

1016 พนักงานบริการ 1ตก00816 พนักงานบริการนางนิภา เณรก้อ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00816 8,980ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
สถานีอนามัยบ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

152 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1017 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00817 เจ้าพนักงานธุรการนางสาววิยดา เงินคง วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ตก00817 9,480วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

1018 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ตก00815 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายรังสรรค์ เขียวมณี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00815 11,730วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

1019 พนักงานบริการ 1ตก00818 พนักงานบริการนางดวงใจ กัญจน์ไพสิฐ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ตก00818 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
สถานีอนามัยบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง

1020 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00820 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายสรวิศ กัญจน์ไพสิฐ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00820 8,730วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

1021 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ตก00819 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายกรณิศ กัญจน์ไพสิฐ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00819 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

153 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1022 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00822 เจ้าพนักงานธุรการนางสาววรรณา หาญพล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00822 11,210วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
สถานีอนามัยบ้านวังเจ้า ตำบลเชียงทอง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเจ้า ตำบลเชียงทอง

1023 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ตก00007 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวรัตนาพร พลตื้อ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ตก00007 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

1024 พนักงานบริการ 1ตก00823 พนักงานบริการนางสาวมยุรา มูลราช ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00823 9,700ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
สถานีอนามัยบ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์

1025 เจ้าพนักงานธุรการ 1ตก00824 เจ้าพนักงานธุรการนางวิศิษฐ์สิริ พูประทิน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ตก00824 10,630วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

1026 พนักงานบริการ 1ตก00825 พนักงานบริการนางสาววันนา สรรพค้า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00825 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
สถานีอนามัยบ้านประดาง ตำบลประดาง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดาง ตำบลประดาง
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แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   975/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

154 154/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1027 พนักงานบริการ 1ตก00826 พนักงานบริการนางนงลักษณ์ ขอนแก้ว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ตก00826 8,030ไม่กำหนดวุฒิ

1028 พนักงานธุรการ 1ตก00827 พนักงานธุรการนางชนันท์กานต์ วงษ์พานิช วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ตก00827 9,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เมธาวี17/08/2561


