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1 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

1 พนักงานขับรถยนต์ 22089 พนักงานขับรถยนต์นายสุรสิทธิ์ ยมเกิด ส 2/หัวหน้าสนับสนุน สนับสนุน 22089 30,790ส 2/หัวหน้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

2 แม่บ้าน 22092 แม่บ้านนางสาวอัมพิกา เกตุเงิน บ 2บริการ
พื้นฐาน

บริการ
พื้นฐาน

22092 25,250บ 2

3 พนักงานธุรการ 22094 พนักงานธุรการนายสง่า ต๊ะปุก ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22094 24,850ส 2

4 แม่บ้าน 22095 แม่บ้านนางจันศรี หาญเมืองใจ บ 2บริการ
พื้นฐาน

บริการ
พื้นฐาน

22095 24,450บ 2

5 พนักงานขับรถยนต์ 22096 พนักงานขับรถยนต์นายอร่าม เครือเกตุ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22096 21,880ส 2

6 พนักงานขับรถยนต์ 22097 พนักงานขับรถยนต์นายวิสาขะ แสนใจ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22097 23,710ส 2

7 พนักงานพิมพ์ 22099 พนักงานพิมพ์นางชนันภรณ์ เหล็กเพ็ชร์ ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22099 24,080ส 3

8 พนักงานพิมพ์ 22100 พนักงานพิมพ์นางผ่องศรี โต๊ะทับทิม ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22100 24,850ส 3

9 พนักงานพิมพ์ 22182 พนักงานพิมพ์นางพิมพ์พรรณ คงดี ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22182 27,480ส 3

10 พนักงานพิมพ์ 22155 พนักงานพิมพ์นางศศิรดา โพธิ์ใส ส 4สนับสนุน สนับสนุน 22155 26,980ส 4

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(ใหม่)

11 พนักงานขับรถยนต์ 22147 พนักงานขับรถยนต์นายคำ แสนเปา ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22147 25,250ส 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลบ้านตาก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลบ้านตาก
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2 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

12 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22156 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางเฉลิมขวัญ ถาวรอ้าย ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22156 20,680ส 1

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

13 พนักงานพิมพ์ 22146 พนักงานพิมพ์นางพรพิมล บัวติ๊บ ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22146 22,230ส 3

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

14 พนักงานพิมพ์ 22159 พนักงานพิมพ์นายอภิชาติ รอดแสวง ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22159 22,980ส 3

15 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22153 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุภารัตน์ เขียวมณี ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22153 21,500ส 1

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

16 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22145 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอนงค์ นิลขลัง ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22145 23,710ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

17 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22154 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายอุ๋ย นิลขลัง ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22154 24,080ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

18 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22157 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางถนอมศรี ยมเกิด ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22157 21,880ส 1

19 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22158 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางน้อย ดิบดี ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22158 24,850ส 2

20 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22152 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวันเพ็ญ เต๋ทิ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22152 25,250ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

21 พนักงานขับรถยนต์ 22148 พนักงานขับรถยนต์-ว่าง- ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22148 24,450ส 2

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

22 พนักงานขับรถยนต์ 22171 พนักงานขับรถยนต์นายสุรพล คำมาฟุ่น ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22171 18,790ส 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสามเงา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสามเงา

23 พนักงานพิมพ์ 22197 พนักงานพิมพ์นางสาวคมขำ จันทรคณา ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22197 23,340ส 3

24 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22141 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางดวงรัตน์ เมืองเย็น ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22141 21,010ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

25 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22172 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจันทรา จิ๋วแก้ว ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22172 26,460ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

26 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22173 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวมีลาภ ธรรมขันธ์ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22173 20,360ส 2

27 พนักงานรับโทรศัพท์ 22164 พนักงานรับโทรศัพท์-ว่าง- บ 1บริการ
พื้นฐาน

บริการ
พื้นฐาน

22164 17,880บ 1

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

28 แม่บ้าน 22111 แม่บ้านนางวันทนา อินทร์พรม บ 1บริการ
พื้นฐาน

บริการ
พื้นฐาน

22111 19,720บ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ระมาด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแม่ระมาด
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4 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

29 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 22112 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนางรวิภา สีวิจัย บ 1บริการ
พื้นฐาน

บริการ
พื้นฐาน

22112 18,790บ 1

30 พนักงานพิมพ์ 22117 พนักงานพิมพ์นางจีรวรรณ อินต๊ะยศ ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22117 23,340ส 3

31 พนักงานพิมพ์ 22122 พนักงานพิมพ์นายศุภชัย ปัญญาดิษฐ์วงษ์ ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22122 22,230ส 3

32 พนักงานขับรถยนต์ 22130 พนักงานขับรถยนต์นายวชิรศักดิ์ คำเมืองใจ ส 2/หัวหน้าสนับสนุน สนับสนุน 22130 20,680ส 2/หัวหน้า

33 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22115 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวธัญพร ดอยแก้วขาว ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22115 18,190ส 1

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

34 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

22106 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายวิเชียร เรือนปัญญา ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22106 21,880ส 2

กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)

35 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22116 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสมส่วน วงษ์จันป๊อก ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22116 21,880ส 1

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

36 พนักงานห้องเฝือก 22107 พนักงานห้องเฝือกนายสุบิน สุวรรณชมพู ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22107 22,230ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

37 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22118 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจีรานันท์ ปัญญา ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22118 21,880ส 1

38 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22121 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางบูชิตา ศรีสวัสดิ์ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22121 21,010ส 1

39 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22113 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายบุญส่ง คีรีรักษา ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22113 19,720ส 1

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

40 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22119 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสมชาย ผลัดคำวงษ์ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22119 21,500ส 1

41 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22123 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพเยาว์ วิระคำ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22123 17,570ส 1

42 พนักงานขับรถยนต์ 22124 พนักงานขับรถยนต์-ว่าง- ส 2/หัวหน้าสนับสนุน สนับสนุน 22124 28,560ส 2/หัวหน้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลท่าสองยาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลท่าสองยาง

43 พนักงานขับรถยนต์ 22126 พนักงานขับรถยนต์นายวิลลี่ หมื่นโฮ้ง ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22126 22,230ส 1

44 พนักงานพิมพ์ 22143 พนักงานพิมพ์นางสาวกมลวรรณ ยอดบ่อพลับ ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22143 20,360ส 3

45 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22132 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางหิรัญญา เนียมคำ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22132 19,100ส 2

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

46 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22144 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสิริมา ปัญญาไว ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22144 17,570ส 1

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

47 พนักงานพิมพ์ 22139 พนักงานพิมพ์นางขวัญตา ดิษทับ ส 3สนับสนุน สนับสนุน 22139 22,230ส 3

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

48 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22135 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายวิทยา แก้วปัญญา ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22135 19,410ส 1

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

49 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22137 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางมลฤดี ไชยบุบผา ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22137 21,880ส 1
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6 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

50 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22142 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางเพ็ญแข คำประกอบ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22142 21,010ส 1

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

51 พนักงานห้องผ่าตัด 22138 พนักงานห้องผ่าตัดนางอรุณี ดวงดี ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22138 22,230ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

52 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22127 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายพรชัย ไชยสาร ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22127 19,100ส 1

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

53 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22140 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสมเกียรติ สุภาโท้ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22140 14,850ส 1

54 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22133 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22133 18,790ส 1

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

55 พนักงานขับรถยนต์ 22174 พนักงานขับรถยนต์นายสุรเดช ปุณะตุง ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22174 21,880ส 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลพบพระ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลพบพระ

56 พนักงานขับรถยนต์ 22175 พนักงานขับรถยนต์นายธีรวัฒน์ วันยอด ส 2/หัวหน้าสนับสนุน สนับสนุน 22175 19,410ส 2/หัวหน้า

57 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 22176 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายอินทา คำปวนโห้ง ช 2ช่าง ช่าง 22176 20,040ช 2

58 พนักงานพิมพ์ 22184 พนักงานพิมพ์นางรัชนีกร จูเกษม ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22184 21,500ส 2
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7 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

59 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22189 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอากร หลวงจันทร์ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22189 17,270ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

60 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22179 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสมชาย ชูพันธ์ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22179 19,100ส 1

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

61 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22186 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสมส่วน ใจหล้า ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22186 22,230ส 1

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

62 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22185 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางกาญจนา พุกเพชร ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22185 21,010ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

63 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22188 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางบุษราคัม คิดศรี ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22188 20,040ส 2

64 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22187 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางทานตะวัน จ่อมแฮเกล ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22187 20,040ส 2

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

65 พนักงานขับรถยนต์ 22199 พนักงานขับรถยนต์นายนุกุล พรมนันท์ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22199 22,230ส 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลอุ้มผาง

66 พนักงานขับรถยนต์ 22200 พนักงานขับรถยนต์นายประเสริฐ วิใจลอม ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22200 22,230ส 1
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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

67 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22204 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางกมลพร เชี่ยวชาญสิงขร ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22204 17,270ส 1

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

68 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22196 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุภาภรณ์ ศรคุ้มพงษ์ ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22196 18,190ส 1

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

69 พนักงานผ่าและรักษาศพ 22195 พนักงานผ่าและรักษาศพ-ว่าง- ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22195 17,880ส 1

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

70 พนักงานห้องผ่าตัด 22198 พนักงานห้องผ่าตัด-ว่าง- ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22198 21,010ส 2

71 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22203 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22203 20,680ส 1

72 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22206 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสุคนธ์ สืบพงศ์ตระกูล ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22206 16,960ส 1

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก

73 พนักงานสุขภาพชุมชน 22236 พนักงานสุขภาพชุมชนนายสุเทพ โค้งคำแดง ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22236 19,410ส 1

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น
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9 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

74 พนักงานสุขภาพชุมชน 22225 พนักงานสุขภาพชุมชนนายพนัส วิวัฒน์ทัศไนย ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22225 24,080ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง

75 พนักงานสุขภาพชุมชน 22217 พนักงานสุขภาพชุมชนนายอนุวัติ ธารศรีทอง ส 1สนับสนุน สนับสนุน 22217 19,100ส 1

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
สถานีอนามัยตำบลแม่หละ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่หละ

76 พนักงานสุขภาพชุมชน 22234 พนักงานสุขภาพชุมชนนายจักราวุฒิ แสงท้าว ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22234 20,040ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนา 6 ตำบลรวมไทย

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านรวมไทยพัฒนา 6 ตำบลรวมไทย

77 พนักงานสุขภาพชุมชน 22228 พนักงานสุขภาพชุมชนนายวีรพงษ์ ปริมสิทธิ์ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22228 23,340ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   976/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
บัญชีรายละเอียดบัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

10 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

78 พนักงานสุขภาพชุมชน 22229 พนักงานสุขภาพชุมชนนายสานิต เพชรสกุลไพร ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22229 22,980ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
สถานีอนามัยบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า 1 ตำบลคีรีราษฎร์

79 พนักงานสุขภาพชุมชน 22231 พนักงานสุขภาพชุมชนนายปกรณ์ ดนัยนารีกุล ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22231 20,040ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

80 พนักงานสุขภาพชุมชน 22220 พนักงานสุขภาพชุมชนนายอำนวย อินคำ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22220 23,710ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยตำบลโมโกร

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโมโกร

81 พนักงานสุขภาพชุมชน 22235 พนักงานสุขภาพชุมชนนายเทพฤทธิ์ ยอดยิ่ง ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22235 24,450ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน

เมธาวี17/08/2561



แนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   976/2561  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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11 11/

ตำแหน่ง
เลขที่

สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ส่วนราชการและตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดใหม่่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ส่วนราชการและตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

ตำแหน่ง
เลขที่

ชื่อ/นามสกุล
ลำ
ดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

หมายเหตุ

82 พนักงานสุขภาพชุมชน 22243 พนักงานสุขภาพชุมชนนายอภิชาติ สุขุมวัฒนะ ส 2สนับสนุน สนับสนุน 22243 24,850ส 2

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
สถานีอนามัยบ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง

จังหวัดตาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กลองใหม่ ตำบลแม่กลอง

เมธาวี17/08/2561


