ลาดับ
ที่

ชื่อ -สกุล

ข้าราชการขอย้ายไปต่างจังหวัด
1 นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน

บัญชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (นาเสนอในการประชุมฯ วันที่ 2 มีนาคม 2563)
ตาแหน่ง/ส่วนราชการเดิม
ตาแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน
ขั้นสูง
ปฏิบัติงานจริง
รวม
ขั้นต่า ขรก พรก ลจ.ปจ พกส ลจ.ชค

1

เหตุผล
เพื่อกลับภูมิลาเนา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สสจ.ชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตาแหน่งเลขที่ 112822 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ข้อมูลเพิ่มเติม/บรรจุ 30 พฤศจิกายน 2561/ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2561/
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่ง จพ.การเงินฯ/นวก.การเงินฯ จานวน 8 คน

10-12

4

1

-

3

-

8

2 นางสาวภุมรี บุบผาชาติ

6-7

5

-

-

3

-

8 เพื่อติดตามคู่สมรส
ดูแลครอบครัว

3 นางสาวกาญจนา กิติภาวัฒน์
(โพธิ์วันดี)

2-3

3

-

-

-

-

3 กลับภูมิลาเนาเดิม
เพื่ออยู่กับบิดามารดา

3-3

1

1

-

-

-

2 เพื่อไปดูแลบิดาที่อยู่ในวัยชรา
และมีโรคประจาตัว
จาเป็นต้องรับยา
อย่างต่อเนื่อง

3-4

2

-

-

-

-

2 ขอย้ายติดตาม
และเอาสังกัดศึกษาต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ กลุ่มงานบริการด้าน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแปลงยาว
สสจ.ชัยภูมิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลเพิ่มเติม/บรรจุ 3 ตุลาคม 2559 / ปฏิบัติงานที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2559 /
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จานวน 8 คน
**ให้ตรึงตาแหน่งไว้ที่เครือข่ายบริการที่ 9
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านนาแก ต.นาหนองทุ่ม สสอ.แก้งคร้อ
รพ.สต.บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง สสอ.โพนทอง
จ.ชัยภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลเพิ่มเติม/บรรจุ 26 มกราคม 2558/ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.นาแก ต.นาหนองทุ่ม สสอ.แก้งคร้อ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561
รพ.สต.นาแก ต.นาหนองทุ่ม สสอ.แก้งคร้อ มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จานวน 3 คน
**ให้ตรึงตาแหน่งไว้ที่เครือข่ายบริการที่ 9

4 นางสาวกนกวรรณ ทองดี

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
รพ.คอนสาร สสจ.ชัยภูมิ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลทองผาภูมิ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม/บรรจุ 1 กุมภาพันธ์ 2556 / ปฏิบัติงานที่ รพ.คอนสาร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 /
รพ.คอนสาร มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 คน
**ให้ตรึงตาแหน่งไว้ที่เครือข่ายบริการที่ 9
5 นางสาวฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.ภักดีชุมพล สสจ.ชัยภูมิ
รพ.พญาเม็งราย สสจ.เชียงราย
ข้อมูลเพิ่มเติม/บรรจุ 18 พฤษภาคม 2560/ปฏิบัติงานที่ รพ.ภักดีชุมพล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
รพ.ภักดีชุมพล มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่งทันตแพทย์ จานวน 2 คน

2
บัญชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (นาเสนอในการประชุมฯ วันที่ 2 มีนาคม 2563)
ลาดับ
ชื่อ -สกุล
ตาแหน่ง/ส่วนราชการเดิม
ตาแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน
ขั้นสูง
ปฏิบัติงานจริง
รวม
เหตุผล
ที่
ขั้นต่า ขรก พรก ลจ.ปจ พกส ลจ.ชค
6 นางสาวลวิตรา จตุนาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
4-5 2
1
- 3 ดูแลบิดามารดา
รพ.เทพสถิต สสจ.ชัยภูมิ
ตาแหน่งเลขที่ 115490 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลขุนตาล สสจ.เชียงราย
ข้อมูลเพิ่มเติม/บรรจุ 30 พฤศจิกายน 2561/ปฏิบัติงานที่ รพ.เทพสถิต ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2561/
รพ.เทพสถิต มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่ง จพ.การเงินฯ/นวก.การเงินฯ จานวน 3 คน

ข้าราชการขอย้ายเข้ามารับราชการในสังกัด สสจ.ชัยภูมิ
7 นางศุภัทรา เชื้อชาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 84
งานบริหารจัดการกองทุนและการจ่ายชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ 55734 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพ.บาเหน็จณรงค์ สสจ.ชัยภูมิ
**มีเลขตาแหน่งรับย้าย อกพ.กระทรวงอนุมัติตาแหน่งแล้ว

5-6

-

1

-

2

-

3 ติดตามคู่สมรส

8 นางจีรวรรณ กอบัว

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ 61105
กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.แวงน้อย สสจ.ขอนแก่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ตาแหน่งเลขที่ 55658 กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.จัตุรัส
สสจ.ชัยภูมิ
**รพ.จัตุรัส มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่ง จพ.เงิน/นวก.เงินฯ จานวน 3 คน (พนร.1, พกส.2)

5-6

-

1

-

2

-

3 กลับภูมิลาเนา เพื่อดูแลบิดา
มารดาและบุตร

9 นางปุณญภา ผิวเผือก

นักกายภาพบาบัดชานาญการ
นักกายภาพบาบัดชานาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.พระสังฆราชองค์ที่ 17
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.บ้านเขว้า สสจ.ชัยภูมิ
สสจ.สุพรรณบุรี
**ไม่มีตาแหน่งว่างที่ รพ.บ้านเขว้า (มีผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักกายภาพบาบัด จานวน 2 คน)
**มีตาแหน่งว่างที่ รพ.คอนสวรรค์ (กรอบอัตรา รพ.คอนสวรรค์ ปฏิบัติจริง 2 (ลจ.ชค รายวัน 1, ลจ.ชค รายเดือน 1)

3-4

1

-

-

-

1

2 เพื่อดูแลบิดามารดา

10 นางสาวปิ่นทิพย์ บุราณ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.โนนสาราญ สสอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

11 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 66795 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รพ.สต.บ้านหาดทราย กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รพ.สต.ตาบลนาฝาย
ขาว สสอ.เชียงคาน จ.เลย
สสอ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
**สสอ.เมืองชัยภูมิ มีผู้ปฏิบัติงานจริงในตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จานวน 12 คน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2-3
รพ.สต.โนนกอก สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
**ไม่มีตาแหน่งว่างที่ รพ.สต.โนนกอก และ สสอ.เกษตรสมบูรณ์
45-75 10

กลับภูมิลาเนา

1

-

-

1

12 กลับภูมิลาเนา

ลาดับ
ที่

ชื่อ -สกุล

บัญชีข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (นาเสนอในการประชุมฯ วันที่ 2 มีนาคม 2563)
ตาแหน่ง/ส่วนราชการเดิม
ตาแหน่ง/ส่วนราชการที่ขอย้าย/โอน
ขั้นสูง
ปฏิบัติงานจริง
รวม
ขั้นต่า ขรก พรก ลจ.ปจ พกส ลจ.ชค

ข้าราชการขอโอนมารับราชการในสังกัด สสจ.ชัยภูมิ
12 นางสาวเปมิศา เจริญรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กลุ่มงานชวเลข 2 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

3

เหตุผล

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ 55349
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ชัยภูมิ
** ไม่มีตาแหน่งว่างรับย้าย เลขตาแหน่งที่ระบุมีคนครอง

ติดตามคู่สมรส และดูแลบุตร

13 นางกิตติพร อิงคนินันท์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
**ไม่มีตาแหน่งว่างรับย้าย

เพื่อกลับภูมิลาเนา

14 นางสาวศิรินนารถ สงรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
**มีตาแหน่งว่างเลขที่ 55373 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

เพื่อหาประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

15 นางสาววินิจ เมืองดู่

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
4-5 2
โรงพยาบาลบ้านแท่น สสจ.ชัยภูมิ
**มีตาแหน่งว่างรับย้าย ตาแหน่งเลขที่ 56022 รพ.บ้านแท่น มีกรอบอัตรา 4 - 5 คน ปฏิบัติจริง
3 คน (นวก.การเงินฯ 1 ขรก, จพ.การเงินฯ 1 ขรก, จพ.การเงินฯ 1 ลจ.ชค รายเดือน)

1

3 เพื่อกลับภูมิลาเนา
และดูแลบิดามารดา

