
เรื่องแจ้งจาก 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล





เลื่อนข้ึนเป็นช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

นำยสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ 
ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ต ำแหน่งเลขที่ 80719  สังกัด กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ

มีผลตั้งแต่วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563

สั่ง ณ 21 มิย.64



นางสาววรรณพร ปริญญาสกุลวงศ์ 
ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 

ต าแหน่งเลขที่ 173722 
สังกัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

กำรขอรับเงินประจ ำต ำแหน่ง 1 รำย คือ



เลื่อนระดับเป็นช านาญการ จ านวน 32 ต าแหน่ง

 ต ำแหน่ง นำยแพทย์ปฏิบัติกำร เป็น  นำยแพทย์ช ำนำญกำร  3 รำย ดังนี้
1.นางสาวปาริฉัตร ภาวนากร 
2.นายณัฐ ปณิธานไพศาล 
3.นางสาวณิชดี สุขจิระ 

 ต ำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร เป็น ทันตแพทย์ช ำนำญกำร  1 รำย คือ 
นางสาวสุจิตราภรณ์ สุทธสิงห์



 ต ำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร เป็นนักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร  
จ ำนวน 3 รำย ดังนี้

1. นางสาววิชญาพร ยืนยั่ง
2. นางจิราวัฒน์ ราชภักดี 
3. นางตตยิา พรหมบุตร 

 ต ำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร เป็น เภสัชกรช ำนำญกำร  1 รำย คือ 
นายวันชนะ อุดมศรี 



ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร เป็นพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
จ ำนวน 17 รำย ดังนี้

1. นางวรวรรณ สุวรรณไตรย์ 11. นางเมวดี ชูจิตต์ 
2. นางสาวภัคดิพ์ิมล ค ามุงคุณ 12. สิบเอกหญิงรุ่งอรุณ บาระมี 
3. นางสาวปนิตา ปัณธพันธ์ 13. นางสาวจิตรานุช กัลยา 
4. นางสาวอรุณรัตน์ เสาทอง 14. นางสาวณัฐฐา(พิมพิลัย) จันลุทิน 
5. นางพัชรินทร์ ถีระพันธ์ 15. นางสาวปาริชาติ จ าปาหอม 
6. นางจุฑารัตน์ ทองลอง 16. นางวรางคณา ศรีสมบัติ 
7. นายอดิศร  อ่อนหวาน 17. นางศิรัญญา บุตรสีทา 
8. นางมินตรา พรหมทา
9. นางสาวศฤงคาร ค ามูล 
10. นางสาวรุ่งทิวา ทองแจ่ม



ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เลื่อนเป็นนักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  จ ำนวน 7 รำย ดังนี้

1. นางสาวกฤษณา กาทอง 
2. นางสาวสวรรค ์สายบัว 
3. นางสาวสุรีรัตน์ ถามะพันธ์  
4. นายปฏิญญา วายทุกข์ 
5. นางสาวจนัญญา โหง่นค า 
6. นายชัยวุฒิ สีวังลาศ
7. นายวิระวัฒน์ โสภัณ



ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน 
เลื่อนเป็นเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน ดังนี้

1. นางสาวนภัทร กุระจินดา 
2. นายณัฐวุฒิ บุญเจริญ 

เลื่อนระดับเป็นช านาญงาน จ านวน 2 ต าแหน่ง



สรุปกำรทดลองรำชกำร ปี 2564
มีข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้งสิ้น  63 ราย 
บรรจุโควิดรอบ รพ.สต.และเพิ่มเติม

- รำยงำนผลกำรทดลองรำชกำร ครั้งที่ 1 จ ำนวน 2 รำย

- อยู่ระหว่ำงรำยงำนผลกำรทดลองรำชกำร ครั้งที่ 2 จ ำนวน 60 รำย
- ทดลองรำชกำรยังไม่ครบ 3 เดือน จ ำนวน 1 รำย

(รำย ณสุ หริมเทพำธิป)



Time line การย้าย กรณีต่างจังหวัด รอบ 1 ก.พ. 2565
1. ข้าราชการยื่นความประสงค์ขอย้ายและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุข    

จังหวัดอ านาจเจริญ บันทึกเข้าระบบ HROPS ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30  น.
(ให้ระบุสถานที่ไปปฏิบัติราชการให้ชัดเจน เพื่อความสะดวก ถูกต้อง ในการบันทึกในระบบ HROPS) 

2. ต้นทาง – ปลายทาง บันทึกให้ความเห็นในระบบ HROPS เพื่อเสนอผู้ว่า ฯ พิจารณาลงนาม และบันทึกใน   
ระบบ HROPS ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

3. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติการย้าย เพื่อจัดท าค าสั่ง ฯ 
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 (ต้นทางไม่ขออัตราทดแทน/ปลายทางมีกรอบอัตราก าลัง หรือมีเลขว่าง) 

4. ค าสั่งมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

** หมายเหตุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้การไปปฏิบัติราชการและการย้าย กรณีข้ามจังหวัด
ให้แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ HROPS (online) หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว
จะไม่สามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ให้ยื่นความประสงค์ได้ใหม่ในรอบย้ายรอบถัดไป



1.ต าแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 80786 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
2.ต าแหน่งสาธารณสขุอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสขุ) ระดับช านาญการพเิศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 81150 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
3.ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุข) 
ระดับช านาญการพเิศษ ต าแหน่งเลขที่ 81072 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ



สสจ.อ านาจเจริญ มีข้าราชการและลูกจ้าง
ประจ าพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ 

ทั้งสิ้น 21 ราย
- ข้าราชการ จ านวน 17 ราย
- ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 ราย

**ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

6.เกษียณอำยรุำชกำร ปี 2564



ล ำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง
ต ำแหน่ง
เลขที่

สถำนที่ปฏิบัติงำน
ค ำสั่งลำออก

มีผล
หมำยเหตุ

1 น.ส.ณัฐณชิำ  ศรีสหบุรี ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร 201982 กลุ่มงำนทันตกรรม
รพ.ปทุมรำชวงศำ

1 เม.ย. 2564 ลำออกขณะลำศึกษำ

2 นำงพัสดำ  วงศ์บำ พยำบำลวิชำชีพ
ช ำนำญกำร

81335 รพ.สต.บ้ำนหนองข่ำ ต.หนองข่ำ
สสอ.ปทุมรำชวงศำ

5 พ.ค. 2564

3 น.ส.พรทิพย์  สุขวงษ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 217465 กลุ่มงำนกำรแพทย์ รพ.เสนำงค
นิคม

1 มิ.ย. 2564 ฝำกฝึก รพ.ยโสธร

4 น.ส.ณัฏฐำ  รัตนสิริพันธ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร 218435 กลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข สสจ.
อ ำนำจเจริญ

1 มิ.ย. 2564

5 น.ส.พลอยบุษรำ  อ่อนอัฐ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 181630 กลุ่มงำนกำรแพทย์ รพ.หัว
ตะพำน

1 ส.ค. 2564 ปฏิบัติงำน 
รพ.อ ำนำจเจริญ

6 นำยพลวิทย์  เจริญพงศ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 216204 กลุ่มงำนกำรแพทย์ รพ.พนำ 1 ส.ค. 2564 ปฏิบัติงำน 
รพ.ชำนุมำน

















สสจ.อ ำนำจฯเป็น PM HROPS ในกำรพัฒนำข้อมูล
ในระบบ HROPS เขตสุขภำพที่ 10

นพ.ปฐมพงศ์ 
เป็นประธำน

สุโพชฌงค์ เป็นเลขำฯ



กำรเกลี่ย จ.18 ให้ตรงตำมปฏิบัติจริง
ของข้ำรำชกำร

1.เกล่ีย จ.18 ให้ตรงตำมปฏิบัติจริงแล้ว (กลุ่ม สสจ.)มี
ค ำสั่งย้ำยแล้ว คนตรง จ 18 (26 รำย)
2.อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำค ำสั่งยำ้ย จ 18 ให้ตรงคน 92 รำย
(กลุ่ม สสอ.,รพ.สต)
3.อยู่ระหว่ำง ตรวจกรอบอัตรำก ำลังและจัดท ำข้อมูลส่งเขต 
(กลุ่ม รพช.)



“

”

ขอบคุณ & สวัสดี


