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ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม ต าแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน เหตุผล
ที่  
1 น.ส.วมิลมาศ  กาญจนโชติด ารง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน/ เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน/ เพื่อกลับไปปฏบิติัราชการใหต้รงตามต าแหน่ง

(ขอย้ายไป) รพ.บ าเหน็จณรงค์ รพ.มหาราชนครราชสีมา
ข้อมูลเพ่ิมเติม/บรรจุ 9 มิถุนายน 2541/ รพ.บ าเหน็จณรงค์ กรอบอัตรานวก.สายทนัตฯ /จพ.ทนัตฯ มีได้ 3 อัตรา มีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง จพ.ทนัตฯ 4 คน (ข้าราชการ)
  - ต าแหน่งที่ครองอยู่สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ปจัจุบนัมาช่วยราชการ) / กรณีอนุมัติใหย้้าย (แจ้ง สป.ขอย้ายกลับต้นสังกัดเดิม)
 - จากการประชุมเมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2562 ใหน้ าเข้าที่ประชุมอีกคร้ัง

2 นายพนัฐพงษ ์ พรีะพฒันพงษ์ นายแพทย์ปฏบิติัการ/ นายแพทย์ปฏบิติัการ เพิ่มพนูประสบการณ์ในการท างาน
(ขอโอนไป) รพ.บา้นเขวา้ สสจ.ชัยภมูิ ส านักงานเทศบาลเมืองชัยภมูิ จังหวดัชัยภมูิ

กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเพ่ิมเติม/บรรจุ 1 เมษายน 2557 / รพ.บา้นเขวา้ กรอบอัตรานายแพทย์มีได้ 12 คน มีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 5 คน
 - ท าหนังสือแจ้ง สนง.เทศบาล หากทางเทศบาลรับโอนใหท้ าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพจิารณาการโอน
 - จากการประชุมเมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2562 ใหน้ าเข้าที่ประชุมอีกคร้ัง

3 นายกฤตพงษ ์ พรีะพฒันพงษ์ นายแพทย์ปฏบิติัการ/ นายแพทย์ปฏบิติัการ กลับภมูิล าเนา เพื่อดูแลบพุการี
(ขอโอนไป) รพ.แก้งคร้อ สสจ.ชัยภมูิ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงาน

สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ส านักงานเทศบาลเมืองชัยภมูิ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/บรรจุ 17 พฤษภาคม 2561 / รพ.แก้งคร้อ กรอบอัตรานายแพทย์มีได้ 17 อัตรา มีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 13 คน
- สนง.เทศบาลเมืองชัยภมูิมีหนังสือถึงปลัดกระทรวง สธ. ยินดีรับโอนมาด ารงต าแหน่งเลขที่ 10-2-06-3615-001
- สป.สธ จะมีหนังสือสอบถามมาที่ สสจ. จะยินดีใหโ้อนหรือไม่ (รอหนังสือสอบถามจาก สป.สธ)
 - จากการประชุมเมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2562 ใหน้ าเข้าที่ประชุมอีกคร้ัง

4 นายเปรมชัย  ธญัญผลิน นายแพทย์ช านาญการ นายแพทย์ช านาญการ เพื่อดูแลมารดา
(ขอย้ายไป) กลุ่มงานการแพทย์ รพ.ภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ รพ.พมิาย อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสีมา

สสจ.นครราชสีมา
ข้อมูลเพ่ิมเติม/บรรจุ 3 เมษายน 2549 / รพ.ภเูขียวฯ มีกรอบอัตราก าลังนายแพทย์  30 คน / มีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 27 คน
 - หลักเกณฑ์การย้ายออนไลน์ในรอบวนัที่ 1 ก.พ. ยกเวน้ ต าแหน่งนายแพทย์ ทนัตแพทย์ และเภสัชกร (ติดหลักเกณฑ์การย้าย)

บญัชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏบิตัิราชการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ (น าเสนอในการประชุมฯ วันที่ 1 ตุลาคม  2562)
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ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม ต าแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน เหตุผล
ที่  
5 นางสาวพณิทพิย์  ซาเฮียง พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี เพื่อเพิ่มพนูทกัษะประสบการณ์

(ขอย้ายไป) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลเพ่ิมเติม/บรรจุ 16 พฤศจิกายน 2558/รพ.ภเูขียวฯ กรอบอัตราพยาบาลวชิาชีพ 154 - 192 คน ปจัจุบนัมีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 173 คน (ข้าราชการ 140 คน ลูกจ้างชั่วคราว 33 คน)
ขอย้ายสับเปล่ียนระหวา่งหน่วยงานตามโรงพยาบาลดังนี้ 
1. น.ส.พณิทพิย์ ซาเฮียง ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ ต.198675 รพ.ภเูขียวฯ ย้ายไปที่ สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. น.ส.จ าเนียน บทุฤทธิ ์ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ ต.9552 สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ย้ายไปที่ รพ.ขอนแก่น 
3. น.ส.เสาวลักษณ์ คงโนนกอก ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ ต.197161 รพ.ขอนแก่น ย้ายไปที่ รพ.ภเูขียวฯ

6 นางสาวเสาวลักษณ์  คงโนนกอก พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ กลับภมูิล าเนา
(ขอย้ายเข้า) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน รพ.ภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ สสจ.ชัยภมูิ

กลุ่มการพยาบาล รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
ข้อมูลเพ่ิมเติม/ รพ.ภเูขียวฯ กรอบอัตราก าลังพยาบาลวชิาชีพมีได้ 154 - 192 คน ปจัจุบนัมีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 173 คน (ข้าราชการ 140 คน ลูกจ้างชั่วคราว 33 คน)
ขอย้ายสับเปล่ียนระหวา่งหน่วยงานตามโรงพยาบาลดังนี้
1. น.ส.พณิทพิย์ ซาเฮียง ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ ต.198675 รพ.ภเูขียวฯ ย้ายไปที่ สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
2. น.ส.จ าเนียน บทุฤทธิ ์ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ ต.9552 สถาบนัสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ย้ายไปที่ รพ.ขอนแก่น 
3. น.ส.เสาวลักษณ์ คงโนนกอก ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ ต.197161 รพ.ขอนแก่น ย้ายไปที่ รพ.ภเูขียวฯ  
เงือ่นไขต้นทางใหย้้ายตัดโอน

7 นายมานิต  เหลืองวไิล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ เพิ่มพนูประสบการณ์ท างาน
(ขอย้ายเข้า) กลุ่มงานการพยาบาลวสัิญญี กลุ่มการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ปว่ยผ่าตัดและวสัิญญีพยาบาล

รพร.สระแก้ว  สสจ.สระแก้ว กลุ่มงานการพยาบาล รพ.จัตุรัส สสจ.ชัยภมูิ
ข้อมูลเพ่ิมเติม/สป.อนุมัติต าแหน่งเลขที่ 57120 งานการพยาบาลผู้ปว่ยผ่าตัดและวสัิญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล รพ.จัตุรัส สสจ.ชัยภมูิ รับย้ายนายมานิตย์  เหลืองวไิล

8 นางสาวสุวรรณา  มะโนแปก๊ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ เพื่อดูแลบตุร
(ขอย้ายเข้า) งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก กลุ่มงานการพยาบาล

รพช.ผาขาว สสจ.เลย รพช.คอนสาร สสจ.ชัยภมูิ
ข้อมูลเพิ่มเติม/ รพ.คอนสาร กรอบอัตราก าลังพยาบาลวชิาชีพมีได้ 46 - 57 คน ปจัจุบนัมีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 50 คน (ข้าราชการ 42 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน) 
เงือ่นไขต้นทางใหย้้ายตัดโอน/ปฏบิติัราชการ

บญัชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏบิตัิราชการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ (น าเสนอในการประชุมฯ วันที่ 1 ตุลาคม  2562)
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ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม ต าแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน เหตุผล
ที่  
9 นายกิตติภณ  จะเรียกรัมย์ เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน เพื่อดูแลครอบครัว

(ขอย้ายเข้า) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.จักราช สสจ.นครราชสีมา รพ.ภเูขียวเฉลิมพระเกียรติ สสจ.ชัยภมูิ
ข้อมูลเพ่ิมเติม/ รพ.ภเูขียวฯ มีกรอบอัตราก าลังนักเทคนิคการแพทย์/นักวทิยาศาสตร์ฯ/เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์  13 คน
 - มีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 13 คน  (นักเทคนิคฯ ข้าราชการ 8 พกส.1 ลูกจ้างชั่วคราว 3 / เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ ข้าราชการ 1)
เงือ่นไขต้นทางใหย้้ายปฏบิติัราชการ/ไม่อนุมัติเนื่องจากขาดอัตราก าลัง

10 นางสาวพชัรา  สุนา พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ เพื่อดูแลครอบครัว
(ขอย้ายเข้า) งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล รพ.หนองบวัแดง สสจ.ชัยภมูิ

รพช.ทา่คันโท สสจ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลเพ่ิมเติม / รพ.หนองบวัแดง กรอบอัตราก าลังพยาบาลวชิาชีพมีได้ 88 - 99 - 110 คน ปจัจุบนัมีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 92 คน (ข้าราชการ 65 คน ลูกจ้างชั่วคราว 27 คน)
เงือ่นไขต้นทางใหย้้ายตัดโอน/ปฏบิติัราชการ

11 นางวรัชยา  บวัผัน พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ กลับภมูิล าเนา
(ขอย้ายเข้า) งานการพยาบาลผู้ปว่ยอุบติัเหตุฉุกเฉินและนิติเวช รพ.บา้นเขวา้ สสจ.ชัยภมูิ

กลุ่มงานการพยาบาล รพช.แวงใหญ่ สสจ.ขอนแก่น
ข้อมูลเพ่ิมเติม/ รพ.บา้นเขวา้ กรอบอัตราก าลังพยาบาลวชิาชีพมีได้ 49 - 61 คน ปจัจุบนัมีอัตราก าลังปฏบิติังานจริง 54 คน (ข้าราชการ 46 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน)
เงือ่นไขต้นทางใหย้้ายปฏบิติัราชการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ (น าเสนอในการประชุมฯ วันที่ 1 ตุลาคม  2562)
บญัชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏบิตัิราชการ



4

ล าดับ ชื่อ -สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม ต าแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน เหตุผล
ที่  
1 นางสาวนารีวทิย์  เกิดชัยภมูิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อดูแลมารดา เนื่องจากมารดาช่วยเหลือตัวเอง

กลุ่มการพยาบาล รพ.สมุทรปราการ รพช.แก้งคร้อ สสจ.ชัยภมูิ ไม่ได้

บญัชีพนักงานกระทรวงทั่วไปขอย้ายสถานที่ปฏบิตัิราชการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ (น าเสนอในการประชุมฯ วันที่ 1 ตุลาคม  2562)


