
D/คํ าส่ังเปล่ียน

(สํ าเนา)

ค ําส่ังสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่     556     /2549

เร่ือง    เปลี่ยนตํ าแหนงและแตงตั้งลูกจางประจํ า

อาศยัอ ํานาจตามความในขอ  13  และขอ  17  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจํ าของสวนราชการ  พ.ศ.2537  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0415/ ว
71  ลงวันที่  25  เมษายน  2548  และหนังสือสํ านักงาน ก.พ.  ที่  นร  1008/ว 5  ลงวันที่  27
กุมภาพนัธ  2547  ใหเปลีย่นต ําแหนงและแตงตัง้ลูกจางประจ ําใหด ํารงต ําแหนงใหม  จ ํานวน  329  ราย
ตามบญัชีรายละเอียดแนบทายคํ าส่ังนี้

ทัง้นี ้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันที่   23   มีนาคม   พ.ศ. 2549

                   (ลงช่ือ)   วิจักร  อากัปกริยา
        (นายวิจักร  อากัปกริยา)

        ผูอํ านวยการสํ านักบริหารกลาง
     ปฏิบตัิราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            สํ าเนาถูกตอง
             (ลงช่ือ) บญุนํ า  ลองกระโทก
                (นายบุญนํ า  ลองกระโทก)
   บุคลากร  4  กลุมบริหารงานบุคคล  สป.
                     24  มีนาคม  2549
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
47 นายแปรง บุญใส พนักงานขับรถยนต 18221 14,670  1. มีความรูความสามารถและ หัวหนาหมวดรถยนต 18221 14,670  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

3-3499-00686-47-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ
2. แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนง
พนักงานขับรถยนต  ซึ่งปฏิบัติ
งานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป

48 นางพันธุทิพา มวงคู นักการภารโรง 18226 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานโทรศัพท 18226 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3303-00773-76-7 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

49 นางทองบอ เจริญรอย นักการภารโรง 18227 11,960  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18227 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00661-46-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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50 นายสนิท แนวจํ าปา นักการภารโรง 18228 11,960  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18228 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00600-50-8 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

51 นายทนงศักดิ์ มูลราช ยาม 18229 8,210    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18229 8,210    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00984-26-1 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

52 นายสุรัตน ขันธเกษ ยาม 18231 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการ- 18231 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00890-42-5 ในการปฏิบัติงานในหนาที่ อัดสํ าเนา

53 นางเบ็ญจมาศ ประเสริฐศรี คนงาน 18232 10,640  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18232 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00076-90-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
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บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

54 นางแตงออน สวางงาม คนครัว 18244 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18244 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01597-51-0 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

55 นางเพ็ญศรี เอี่ยมศรี คนครัว 18245 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18245 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01597-51-0 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

56 นายกรง บุษบิน นักการภารโรง 18246 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18246 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00743-76-8 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

57 นายสุธี เสาสุวรรณ ยาม 18247 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18247 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00373-24-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

58 นายสมชัย สมจิตร ยาม 18248 10,230  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18248 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3410-00039-73-2 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

59 นายสมเด็จ สารพัฒน ยาม 18249 11,960  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18249 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00776-22-4 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

60 นายสิทธิโชค บุญยืน ยาม 18250 10,850  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองผาตัด 18250 10,850  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00153-43-0 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

61 นายประศาสน เดชะคํ าภู คนสวน 18251 11,730  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองผาตัด 18251 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01600-35-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

62 นางเทียรทอง มาติวงศ คนงาน 18254 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18254 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01001-93-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

63 นายอภิเชษฐ สามิลา คนงาน 18255 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18255 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01506-56-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

64 นางสมจิตร ทีเขียว คนงาน 18256 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18256 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00151-44-5 ในการปฏิบัติงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

65 นางไพวรรณ คุมไพร คนงาน 18257 11,060  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18257 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00486-95-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

66 นางบัวไข สายหงษ คนงาน 18258 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานโทรศัพท 18258 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00374-84-3 ในการปฏิบัติงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

67 นายอธิพล บุตรคํ าดี พนักงานรักษาศพ 18260 13,090  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18260 13,090  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00069-52-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

68 นายจันทร มิพล พนักงานเปล 18265 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18265 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01750-84-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

69 นายสุนทร เจริญ พนักงานเปล 18266 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18266 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01033-96-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม

70 นางมณีวรรณ ขาวเลิศ คนครัว 18282 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18282 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00013-39-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

71 นายสมาน หิทรักษ ยาม 18284 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18284 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00044-28-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

72 นายชาญยุทธ แกวกัญญา ยาม 18285 9,410    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18285 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00043-37-6 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

73 นางสุรพันธ ปนทอง คนงาน 18287 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18287 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00047-82-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

74 นางคํ ามี บุญยัง คนงาน 18288 11,060  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18288 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00416-96-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

75 นายสมศรี ฐิตะสาร คนงาน 18289 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18289 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00253-08-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

76 นายสกล นนทะใส คนงาน 18290 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18290 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00047-86-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

77 นางทองอินทร เกษียร คนงาน 18292 10,030  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18292 10,030  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00042-38-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

79 น.ส.ลิขิตร นามวงษา พนักงานซักรีด 18294 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18294 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00001-74-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

80 นายสะอาด เจริญศรี พนักงานเปล 18296 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18296 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00039-97-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

81 น.ส.วรดา ชํ านาญเวช คนงาน 20373 9,410    1. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย- พนักงานพิมพดีดชั้น 2 20373 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00375-06-9 บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานในหนาที่ 
  ก.มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
และระเบียบที่เกี่ยวของกับลูกจาง
ของสวนราชการ  กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
  ข. มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ และการ
ใชภาษาอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  หรือ
2. แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนง
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม โรงพยาบาลชุมชน ศรีเมืองใหม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

พนักงานพิมพดีดชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติ
งานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองสามารถ
พิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา
นาทีละ 35 คํ าและสํ าหรับภาษา-
ตางประเทศไมนอยกวานาทีละ25คํ า
หรือ ในอัตราความเร็วสํ าหรับภาษา
ตางประเทศไมนอยกวานาทีละ40คํ า
และสํ าหรับภาษาไทยไมนอยกวา
นาทีละ 25 คํ า
4. กรณีพิมพเครื่องคอมพิวเตอร
ตองสามารถพิมพดีดภาษาไทยได
ไมนอยกวานาทีละ 40 คํ าและสํ าหรับ
ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ
30 คํ า หรือในอัตราความเร็วสํ าหรับ
ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ
40 คํ า และสํ าหรับภาษาไทยไมนอย กวานาทีละ  30 คํ า
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน

82 นางละมุล มุธุสิทธิ์ คนครัว 18303 11,280  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18303 11,280  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00057-91-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

83 นายคํ ากาย คับพวง นักการภารโรง 18304 10,640  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18304 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00451-55-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

84 นางชนัญชิดา ปุกจันทึก คนสวน 18307 10,230  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18307 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00014-88-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

85 นางประสิทธิ์ ศิริมณี คนงาน 18309 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18309 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3404-00014-26-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

86 นางสํ ารวย ติดวงษา คนงาน 18310 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18310 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00018-58-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

87 นางหอมจันทร เจริญวัย คนงาน 18311 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18311 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00011-72-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

88 นางจงกล จิตทวี คนงาน 18312 11,730  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18312 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00515-02-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

89 นายสังคม สาริกา คนงาน 18313 8,530    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานเอ็กซเรย 18313 8,530    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00518-46-7 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

90 นางภัชราวดี ทองสุข คนงาน 18314 8,710    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18314 8,710    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00009-01-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

91 นางละมัยพร ยอดใส คนงาน 18315 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18315 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00320-08-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

92 นางพูน ภาคสุโพธิ์ พนักงานซักรีด 18316 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18316 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00044-63-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

93 นายนิยม เจริญวัย พนักงานเปล 18317 10,640  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18317 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3404-00515-48-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ

94 นายทวี โคตรวันทา ลูกมือชาง 18323 10,640  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18323 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00534-40-5 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

95 นางจารัญญา บุตรหา คนครัว 18324 10,640  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18324 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00702-04-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

96 นางนคร สนธิหา นักการภารโรง 18325 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18325 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00040-87-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

97 นายสุวิทย แกวพร ยาม 18326 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ลูกมือชาง 18326 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00309-48-7 เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่

และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ชั้น 3

98 นายสละ เพชรพันธ ยาม 18327 10,030  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18327 10,030  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00396-42-8 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

99 นายโกศัล บุตรหา คนงาน 18330 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18330 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00702-01-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

100 นายเข็มชาย แกวมีศรี คนงาน 18331 9,220    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองผาตัด 18331 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00320-97-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

101 นายเอื้อน ผางนอย คนงาน 18332 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองผาตัด 18332 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00285-79-1 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

102 นางบรรจง ธนะวงศ คนงาน 18333 11,500  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18333 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00702-02-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

103 นางสุจิตรา ใจแกว คนงาน 18335 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18335 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00291-33-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

104 นางประคอง ศิริทิพย คนงาน 18336 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18336 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00064-49-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

105 นางนิติภา แสนลี พนักงานซักรีด 18341 10,430  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18341 10,430  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3405-90028-31-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

106 นางสุภลักษณ ถนอมลาภ พนักงานเปล 18343 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18343 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00242-55-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   43  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ โรงพยาบาลชุมชน เขมราฐ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

107 นายสายผล โกสกุล พนักงานเปล 18344 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18344 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00307-40-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   44  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล

108 น.ส.พัฒนา เจริญวงษ คนงาน 10980 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานเอ็กซเรย 10980 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3099-00118-40-7 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

109 นายปตถา วองไว ยาม 18355 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18355 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00537-64-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

110 นายประสิทธิ์ กอนศรี ยาม 18356 11,730  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18356 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00395-01-8 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

111 นายคํ าพันธ สุขชวย คนสวน 18358 11,960  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18358 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00213-64-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

112 นายสํ าราญ ฟองลม คนงาน 18359 11,960  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18359 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00808-74-6 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

113 นายณรงค อัมพันธ คนงาน 18360 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ลูกมือชาง 18360 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00068-74-1 เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่

และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ชั้น 3

114 นายสุวรรณ ชนะพาห คนงาน 18362 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18362 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00742-21-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

115 นางถวิล โสมออน คนงาน 18363 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18363 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00370-81-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

116 นายสมศรี เรืองแสน คนงาน 18364 11,730  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18364 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00291-34-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

117 นางณัฐธมาศ สายประเสริฐ คนงาน 18365 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18365 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00412-45-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล โรงพยาบาลชุมชน ตระการพืชผล

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

118 นางรัตนาภรณ สมศรี คนงาน 18366 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18366 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00297-46-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

119 น.ส.ลํ าใย สาธุวรรณ พนักงานซักรีด 18367 11,960  มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18367 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00436-76-8 ความชํ านาญงานในหนาที่

120 นางคนึงนิตย นันทวิเชียร พนักงานเปล 18369 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18369 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00398-20-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย

121 น.ส.ดารณี นาคอินแจง คนครัว 18413 11,280  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18413 11,280  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-4307-00431-27-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

122 นางระพิพรรณ ศิริจันทร นักการภารโรง 18414 7,880    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18414 7,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3408-00310-10-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

123 นายประสาท อาจธขันธ ยาม 18415 11,280  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18415 11,280  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3408-00049-33-2 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

124 นางอมรา ศิริศรี ยาม 18416 7,430    มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18416 7,430    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3304-00934-35-5 ความชํ านาญงานในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

125 นายสิริยน สังสัมฤทธิ์ ยาม 18417 9,220    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานเอ็กซเรย 18417 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3408-00028-30-1 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

126 นายดํ ารง ผัดศรี คนสวน 18418 11,280  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18418 11,280  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3408-00014-12-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

127 นางรุงฤดี ปอมหิน คนงาน 18419 8,880    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18419 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3504-00507-01-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

128 นายประหยัด สูงเรือง คนงาน 18420 11,500  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานรักษาศพ 18420 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3408-00096-49-7 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

129 นางวราภรณ บัวภา คนงาน 18421 9,640    1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18421 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3409-00444-67-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

130 นางละมัย ใยบัว คนงาน 18422 10,850  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18422 10,850  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3410-00130-17-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย โรงพยาบาลชุมชน นาจะหลวย

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

131 นางธนาวัลย ละดาดก คนงาน 18423 11,280  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18423 11,280  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3498-00179-17-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

132 นางกอบกุล ดอกไมแกว คนงาน 18424 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18424 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3503-00554-72-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

133 นางบุญทรัพย เมฆใส พนักงานตัดเย็บเสื้อผา 18425 8,880    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18425 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00125-59-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน บุณฑริก โรงพยาบาลชุมชน บุณฑริก

134 นายถนอมศักดิ์ ดาราคํ า ยาม 18433 9,060    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18433 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3410-00013-40-7 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

135 นางพัชรีรัตน วงศษาบุตร คนงาน 18434 8,210    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18434 8,210    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3419-00180-28-8 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

136 นายสาคร กุคํ าอู คนงาน 18435 11,730  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18435 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3410-00095-13-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน บุณฑริก โรงพยาบาลชุมชน บุณฑริก

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

137 นายศักดา ชาภูธร คนงาน 18436 8,210    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18436 8,210    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00685-17-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

138 นายศักดิ์สิทธิ์ ชนะภัย คนงาน 18437 8,710    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18437 8,710    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3410-00210-24-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

139 นายเทพยสิทธิ์ หาลาภ พนักงานซักรีด 18438 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18438 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
4-3410-00003-78-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน บุณฑริก โรงพยาบาลชุมชน บุณฑริก

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

140 นายพีรพัฒน จันทรเนตร พนักงานเปล 18439 8,370    มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18439 8,370    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00115-43-0 ความชํ านาญงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน วารินชํ าราบ โรงพยาบาลชุมชน วารินชํ าราบ

141 นางอัมพร บุปผาพันธ นักการภารโรง 18449 9,060    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18449 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
4-3401-00006-16-7 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

142 นางปทมา บูชายันต คนงาน 18453 11,500  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18453 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00351-84-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

143 นางรัศมี สมรู คนงาน 18454 10,640  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18454 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00244-97-1 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน วารินชํ าราบ โรงพยาบาลชุมชน วารินชํ าราบ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

144 นางภาสินี สมบัติพุทธ คนงาน 18455 9,840    1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18455 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3414-00563-25-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

145 นางนวลจันทร บุงทอง คนงาน 18456 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18456 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3498-00129-68-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน วารินชํ าราบ โรงพยาบาลชุมชน วารินชํ าราบ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

146 น.ส.สมปอง แกวโรจน คนงาน 18457 10,640  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18457 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3414-00365-77-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

147 นางสมหมาย บุญยืน คนงาน 18458 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18458 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00005-48-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

148 นายสุวรรณ ธิมา พนักงานเปล 18462 8,880    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18462 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-01536-14-3 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โขงเจียม โรงพยาบาลชุมชน โขงเจียม

149 นายพัฒน พึ่งปา นักการภารโรง 18470 11,960  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18470 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00011-84-1 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

150 นายขจรศักดิ์ ศรีบุรินทร ยาม 18471 9,410    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18471 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00206-11-1 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

151 นางวาสนา พลอยเพชร คนงาน 18473 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18473 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00005-62-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โขงเจียม โรงพยาบาลชุมชน โขงเจียม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

152 นางอารีย คูณโคตร คนงาน 18475 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18475 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00002-31-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

153 นายบัญญัติ โอสถศรี คนงาน 18476 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18476 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00114-05-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

154 นายสมเกียรติ มุงคุณดา คนงาน 18477 8,530    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18477 8,530    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3109-00250-99-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โขงเจียม โรงพยาบาลชุมชน โขงเจียม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

155 นายสุนทร ศรีแสงเมือง พนักงานซักรีด 18478 10,230  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18478 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00206-36-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

156 นายบุญจันทร ชารีแกว พนักงานเปล 18479 11,960  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18479 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00023-48-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นํ้ ายืน โรงพยาบาลชุมชน นํ้ ายืน

157 นายราชันย ประพันธา นักการภารโรง 18487 8,880    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18487 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3409-90011-04-4 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

158 นายประสงค สิงหเทพ ยาม 18488 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18488 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00047-39-6 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

159 นายบุญหลาย มุงหมาย ยาม 18489 9,410    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองเฝอก 18489 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-1008-00514-55-0 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

160 นายประสาท ลิ้มวงษทอง ยาม 18490 8,710    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานโทรศัพท 18490 8,710    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3409-00400-71-6 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นํ้ ายืน โรงพยาบาลชุมชน นํ้ ายืน

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

161 นายสมภาร พันธศรี คนงาน 18491 9,220    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18491 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00206-07-9 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

162 นางประนอม หงษทอง คนงาน 18493 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18493 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3409-00030-72-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

163 นางสุมาลี พันธศรี คนงาน 18494 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18494 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00630-69-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน นํ้ ายืน โรงพยาบาลชุมชน นํ้ ายืน

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

164 นายพงศจิตต เพชรดี พนักงานซักรีด 18496 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ลูกมือชาง 18496 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3409-90005-50-8 เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่

และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ชั้น 3

165 นายพัฒนพงษ พะวงษ พนักงานเปล 18497 9,220    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานเอ็กซเรย 18497 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3409-00545-28-5 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

166 นายสรศักดิ์ ภูษา พนักงานเปล 18498 9,060    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18498 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3409-00654-82-3 ในการปฏิบัติงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน กุดขาวปุน โรงพยาบาลชุมชน กุดขาวปุน

167 นายพงษรินทร พวงศรี นักการภารโรง 18505 11,500  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองเฝอก 18505 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3416-00013-01-7 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

168 นายสี วันดี ยาม 18506 11,060  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานโทรศัพท 18506 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3412-00019-34-4 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

169 นายฤทธิพงษ ถุระพัฒน คนสวน 18507 11,730  มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18507 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3412-00145-65-0 ความชํ านาญงานในหนาที่

170 นายวิสันต สุวรรณผา คนงาน 18508 11,730  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18508 11,730  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00537-60-4 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

171 นายธีระศักดิ์ ภูบุบผา คนงาน 18509 8,880    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานเอ็กซเรย 18509 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3412-00010-52-5 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-  66  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน กุดขาวปุน โรงพยาบาลชุมชน กุดขาวปุน

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

172 นายเกรียงศักดิ์ วงศสุข คนงาน 18510 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ลูกมือชาง 18510 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3412-00041-35-8 เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่

และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ชั้น 3

173 นางสุปราณี สวางวงษ คนงาน 18511 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18511 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3007-00003-76-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

174 นายพุทธางกูร กาเผือกงาม พนักงานเปล 18513 9,060    มีความรูความสามารถและเหมาะสม ผูชวยนักกายภาพบํ าบัด 18513 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3412-00148-88-8 ในการปฏิบัติงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ

175 นายคมสัน วงษาบุตร นักการภารโรง 18520 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18520 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3410-00470-65-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

176 นายชัยสรรค สถาวร ยาม 18521 8,050    1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18521 8,050    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00252-02-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่             /2549    ลงวันที่             มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่             /2549    ลงวันที่             มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

177 นางสถิตย พรมดวง คนงาน 18523 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18523 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3498-00158-27-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

178 นายพงษศักดิ์ พรชัย คนงาน 18524 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18524 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00115-11-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

179 นางไพจิตร ชาวเมืองโขง คนงาน 18525 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18525 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3416-00010-36-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่             /2549    ลงวันที่             มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

180 นางสายเพชร ดอนกัณหา คนงาน 18526 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18526 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3414-00007-33-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

181 นางวาสนา วงศสวา คนงาน 18527 9,410    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18527 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01215-91-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

182 นายประไพ สายพฤกษ คนงาน 18528 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18528 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3414-00049-40-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ โรงพยาบาลชุมชน มวงสามสิบ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่             /2549    ลงวันที่             มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

183 นายเฉลิมศรี วงศคํ าภู คนงาน 18529 11,060  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18529 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3414-00651-05-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

184 นายสุพิศ เวฬุบับ พนักงานซักรีด 18530 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานรักษาศพ 18530 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3414-00031-67-4 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

185 นางพิมพา มงคลเสริม พนักงานเปล 18531 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18531 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00635-15-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตาลสุม โรงพยาบาลชุมชน ตาลสุม

186 นายไกรทอง กาละกุล นักการภารโรง 18538 11,500  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18538 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3401-90012-82-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

187 นายโกศล พรมนิกร ยาม 18539 11,060  มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18539 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00892-45-2 ความชํ านาญงานในหนาที่

188 นางเวียงพิงค สัจจะเวทะ คนงาน 18540 7,130    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18540 7,130    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00209-86-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตาลสุม โรงพยาบาลชุมชน ตาลสุม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

189 นายบรรจง เพ็ญพิมพ คนงาน 18541 8,880    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18541 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00232-17-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

190 นางวราภรณ แกวคูณ คนงาน 18542 10,850  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18542 10,850  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00238-32-9 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

191 นางบานเย็น สายสมบัติ คนงาน 18543 10,850  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18543 10,850  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00162-50-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   73  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ตาลสุม โรงพยาบาลชุมชน ตาลสุม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

192 นางบรรยง จันทรวัติ คนงาน 18544 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18544 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00077-74-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

193 นางรัตนาพร เขียวชอุม พนักงานซักรีด 18545 9,220    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18545 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00092-30-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

194 นางอรวรรณ บัวแกว พนักงานเปล 18546 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18546 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3420-00101-22-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   74  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร

195 นายสวัสดิ์ สายใจ ลูกมือชาง 18551 10,850  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18551 10,850  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00158-78-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

196 นายสิทธิเดช สิงหบุญตา นักการภารโรง 18552 10,640  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18552 10,640  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3416-00908-92-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-   75  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

197 นายสืบศักดิ์ คนบุญ ยาม 18554 9,640    1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18554 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00448-12-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

198 นางวิสุทธิ์ จูมทอง คนสวน 18555 11,060  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18555 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3419-00760-62-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

199 นายทรงเกียรติ์ แกวชิณ คนงาน 18557 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18557 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3405-00122-10-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

200 นายประดิษฐ แกวเนตร คนงาน 18558 8,880    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18558 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00022-71-9 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

201 นางดอกออ วรรณสุพริ้ง คนงาน 18559 8,880    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18559 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00007-43-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   77  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

202 นายปยาภรณ ประวัติกลาง คนงาน 18560 9,840    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18560 9,840    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00018-48-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

203 นางกุหลาบ เหลาสิงห คนงาน 18561 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18561 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00043-36-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

204 นางไกรวัลย ศรีชารัตน พนักงานซักรีด 18562 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18562 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00015-85-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   78  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร โรงพยาบาลชุมชน โพธิ์ไทร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

205 นายสุรศักดิ์ กุลโชติ พนักงานเปล 18563 8,880    มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18563 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3421-00008-22-8 ความชํ านาญงานในหนาที่

206 นายหาญ วุฒิยา ผูชวยเหลือคนไข 18564 14,670  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18564 14,670  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3498-00131-18-5 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย



-   79  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง

207 นางอุไรวรรณ คํ าโสภา นักการภารโรง 18571 8,710    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18571 8,710    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-01255-37-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

208 นายหนู บุสภาค ยาม 18572 9,410    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18572 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00044-43-3 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

209 นายถวัลย ศิลาพันธ ยาม 18573 8,880    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18573 8,880    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00037-30-5 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-   80  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

210 น.ส.สุทิน วงษแดง คนสวน 18574 10,430  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18574 10,430  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3411-00149-22-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

211 นางณัฐชยา โพธิเศษ คนงาน 18575 10,230  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18575 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00050-10-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

212 นายสมพร ปริโยทัย คนงาน 18576 10,430  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18576 10,430  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00033-21-1 ในการปฏิบัติงานในหนาที่



-   81  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

213 นางนพรัตน อิ่นแกวถา พนักงานซักรีด 18577 9,640    1. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย- พนักงานพิมพดีดขั้น 2 18577 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-00033-14-8 บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานในหนาที่ 
  ก.มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
และระเบียบที่เกี่ยวของกับลูกจาง
ของสวนราชการ  กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
  ข. มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ และการ
ใชภาษาอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  หรือ
2. แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนง



-   82  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

พนักงานพิมพดีดชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติ
งานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองสามารถ
พิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา
นาทีละ 35 คํ าและสํ าหรับภาษา-
ตางประเทศไมนอยกวานาทีละ25คํ า
หรือ ในอัตราความเร็วสํ าหรับภาษา
ตางประเทศไมนอยกวานาทีละ40คํ า
และสํ าหรับภาษาไทยไมนอยกวา
นาทีละ 25 คํ า
4. กรณีพิมพเครื่องคอมพิวเตอร
ตองสามารถพิมพดีดภาษาไทยได
ไมนอยกวานาทีละ 40 คํ าและสํ าหรับ
ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ
30 คํ า หรือในอัตราความเร็วสํ าหรับ
ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ
40 คํ า และสํ าหรับภาษาไทยไมนอย



-   83  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง โรงพยาบาลชุมชน สํ าโรง

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

กวานาทีละ  30 คํ า

214 นายตอง สายเสน พนักงานเปล 18578 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18578 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-01720-89-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

215 นายนิคม เขียวออน คนงาน 19445 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ลูกมือชาง 19445 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-8205-00129-16-6 เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่

และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ชั้น 3



-   84  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ดอนมดแดง โรงพยาบาลชุมชน ดอนมดแดง

216 นายอนุชา ภูแสน นักการภารโรง 18582 7,730    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18582 7,730    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00748-68-9 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

217 นายริขิตร สมบูรณ ยาม 18583 9,640    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18583 9,640    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00617-70-2 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

218 นางอรอินทร อุปชา คนงาน 18584 11,060  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18584 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3415-00033-42-0 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-   85  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ดอนมดแดง โรงพยาบาลชุมชน ดอนมดแดง

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

219 น.ส.อุทร สุพรรณ พนักงานซักรีด 18585 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18585 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3402-00044-18-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   86  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ทุงศรีอุดม โรงพยาบาลชุมชน ทุงศรีอุดม

220 นายจันทร อบมาพันธ นักการภารโรง 18588 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ลูกมือชาง 18588 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3407-00010-84-8 เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่

และเคยผานงานดานที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ชั้น 3

221 นายนิพนธ นาคํ ามูล ยาม 18589 9,220    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18589 9,220    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-01291-83-6 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

222 นายอํ านาจ โคตรแกว คนงาน 18590 10,230  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18590 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00471-71-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-   87  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน ทุงศรีอุดม โรงพยาบาลชุมชน ทุงศรีอุดม

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

223 นางอุไรรัตน โคตรแกว พนักงานซักรีด 18591 10,230  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18591 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3407-00282-54-0 ในการปฏิบัติงานในหนาที่



-   88  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สิรินธร โรงพยาบาลชุมชน สิรินธร

224 นางทัศนีย เผาภูรี นักการภารโรง 18596 8,050    1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18596 8,050    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3403-00223-71-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

225 นายอาคม จันสมาน ยาม 18597 9,410    มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18597 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3419-00583-95-1 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

226 นายสมปอง หงษาวดี คนสวน 18598 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18598 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3419-00588-93-7 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-   89  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน สิรินธร โรงพยาบาลชุมชน สิรินธร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

227 นางดาวเรือง อินโสม พนักงานซักรีด 18599 9,060    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18599 9,060    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3416-00151-05-3 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   90  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร

228 นางบรรจง ศุภสุข คนครัว 18383 11,960  1. มีความรูความสามารถและ แมบาน 18383 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3499-00124-44-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ปหรือ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขา
วิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน
ในหนาที่

229 นายออนศรี พละศักดิ์ นักการภารโรง 18384 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18384 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00061-32-1 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

230 นายประจักษ วิไลศรี ยาม 18385 10,850  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18385 10,850  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00048-92-8 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ



-   91  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

231 นายวิเชียร สมคิด ยาม 18386 11,500  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองเฝอก 18386 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3416-00100-68-8 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

232 นายบุญเติม สีดี คนสวน 18387 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม ผูชวยนักกายภาพบํ าบัด 18387 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00073-89-2 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

233 นายวิบูลย ศุภสุข คนงาน 18388 11,960  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18388 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00099-87-5 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

234 นายสมบูรณ โพธิ์ไทร คนงาน 18389 9,410    มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองผาตัด 18389 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3416-00262-65-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่

235 นายคลัง โฮมวงศ คนงาน 18392 11,960  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานหองยา 18392 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00150-09-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่



-   92  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

236 นายพิเศษศักดิ์ ราศรี คนงาน 18393 11,500  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18393 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3416-01201-66-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

237 นายประดิษฐ สุดสุข คนงาน 18394 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18394 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3498-00292-77-4 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

238 นางฉวีวรรณ ดอนแกว คนงาน 18395 11,500  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18395 11,500  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3415-01295-08-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา



-   93  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

239 นางทิพวัลย ศุภสุข คนงาน 18396 9,410    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18396 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3401-00739-81-6 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

240 นางนิภาพรรณ มิ่งขวัญ คนงาน 18397 10,030  มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18397 10,030  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
5-3403-00018-71-0 ความชํ านาญงานในหนาที่

241 นางอาภัสรา แสนสมบัติ พนักงานตัดเย็บเสื้อผา 18398 10,230  1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18398 10,230  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00049-54-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา

242 นางนิชรัตน เจริญศรี พนักงานรักษาศพ 18399 8,370    มีความรูความสามารถและ พนักงานกายภาพบํ าบัด 18399 8,370    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3419-00506-09-4 ความชํ านาญงานในหนาที่



-   94  -

ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่           /2549    ลงวันที่          มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

243 นายศักดิ์ พูลศรี พนักงานเปล 18401 11,960  มีความรูความสามารถและ พนักงานขับรถยนต 18401 11,960  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3497-00051-49-0 ความชํ านาญงานในหนาที่

และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ตามกฎหมาย

244 นายคํ าไผ พาชอบ พนักงานเปล 18402 11,060  มีความรูความสามารถและเหมาะสม พนักงานบริการอัดสํ าเนา 18402 11,060  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
3-3419-00658-59-5 ในการปฏิบัติงานในหนาที่
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