
D/คํ าส่ังเปล่ียน

(สํ าเนา)

ค ําส่ังสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่     559     /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  165  ราย
ตามบญัชีรายละเอียดแนบทายคํ าส่ังนี้

ทัง้นี ้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ส่ัง  ณ  วันที่   24   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.
                     27  มีนาคม  2549
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
162 นางณัฐชยา บุญชุม คนงาน 18235 9,410    1. มีความรูความสามารถเหมาะสม พนักงานพิมพดีด ชั้น 1 18235 9,410    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

3-3499-00773-49-9 ในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
เคยผานงานดานที่เกี่ยวของมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมตน(ม.3)
หรือเทียบเทาไดไมตํ่ ากวานี้
3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรู
ความสามารถ  ดังนี้
  ก. สามารถพิมพดีดภาษาไทยได
ไมนอยกวานาทีละ 35 คํ า หรือ
พิมพดีดดวยเครื่องคอมพิวเตอรได
ไมนอยกวานาทีละ 40 คํ า  
  และ
  ข. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
และระเบียบที่เกี่ยวของกับลูกจาง
ของสวนราชการ  กฎหมายวาดวย

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่       559/2549    ลงวันที่  24 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

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่       559/2549    ลงวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่  และ
  ค. มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานสารบรรณและ
การใชภาษาอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่

โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน
163 นายพัฒนพงศ สกุลจาป ยาม 18306 10,030  1. มีความรูความสามารถเหมาะสม พนักงานพิมพดีด ชั้น 1 18306 10,030  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

3-3414-00022-99-3 ในการปฏิบัติงานในหนาที่และ
เคยผานงานดานที่เกี่ยวของมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมตน(ม.3)
หรือเทียบเทาไดไมตํ่ ากวานี้
3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรู
ความสามารถ  ดังนี้
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่       559/2549    ลงวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน   ก. สามารถพิมพดีดภาษาไทยได โรงพยาบาลชุมชน เขื่องใน
ไมนอยกวานาทีละ 35 คํ า หรือ
พิมพดีดดวยเครื่องคอมพิวเตอรได
ไมนอยกวานาทีละ 40 คํ า  
  และ
  ข. มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
และระเบียบที่เกี่ยวของกับลูกจาง
ของสวนราชการ  กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่  และ
  ค. มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานสารบรรณและ
การใชภาษาอยางเหมาะสมแก
การปฏิบัติงานในหนาที่
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ลํ าดับ
ที่ ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง ตํ าแหนง ตํ าแหนงเลขที่ อัตราคาจาง

สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี

บัญชีรายละเอียดเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
แนบทายคํ าสั่งสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่       559/2549    ลงวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2549

ชื่อ-สกุล สวนราชการและตํ าแหนงเดิม คุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง สวนราชการและตํ าแหนงที่เปลี่ยนใหม หมายเหตุ

โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน พิบูลมังสาหาร
164 นายอารยันต ทองประเสริฐ คนงาน 18391 8,710    1. มีความรูความสามารถและ ผูชวยเหลือคนไข 18391 8,710    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

3-3415-01080-67-1 ความชํ านาญงานในหนาที่และ
2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนีย-
บัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทา
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