
แผนการด าเนินการบริหารต าแหน่งว่างพนักงานราชการ กรมอนามัย 
 

 กิจกรรม/ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที ่

หน่วยงาน กลุ่มงาน ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
/หมายเหต ุ

Out put 
out  come     
มีความหวัง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งปม. 

1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  

 นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ) 575 กองการเจ้าหน้าที่   บริหารทั่วไป             - 
กัญญ์วณัฏฐชนก 

 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 545 กองแผนงาน เช่ียวชาญเฉพาะ 

2 เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีกรมอนามัย  

 นักวิชาการสาธารณสุข (สส.) 5 ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารทั่วไป             -  
 
 
 
 

รัชน ี

 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 63 กองคลัง บริการ 

 นักวิชาการสาธารณสุข (สส.) 399 ส านักทันตสาธารณสุข บริหารทั่วไป 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 401 ส านักทันตสาธารณสุข บริหารทั่วไป 

 นักวิชาการสาธารณสุข (สส.) 409 ส านักทันตสาธารณสุข บริหารทั่วไป 

 นักจัดการงานท่ัวไป 555 ส านักทันตสาธารณสุข บริหารทั่วไป 

 เจ้าพนักงานธุรการ 460 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ บริการ 

 นักวิชาการสาธารณสุข (สว.) 513 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป 

 นักวิชาการสาธารณสุข (สว.) 520 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป 

3 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีน ารายชื่อ)  

 นักวิชาการเงินและบัญชี 561 ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ บริหารทั่วไป             - กัญญ์วณัฏฐชนก  

 นักวิชาการพัสดุ 474 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ บริหารทั่วไป             - 
กิริยา, ศิริศักดิ ์

 

 นิติกร  530 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข   บริหารทั่วไป 

 นักวิเทศสัมพันธ์ 510 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม บริหารทั่วไป             -  
 
ศิริศักดิ์ 

 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 559 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วิชาชีพเฉพาะ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 563 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม วิชาชีพเฉพาะ 

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  535 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข   วิชาชีพเฉพาะ 



 กิจกรรม/ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที ่

หน่วยงาน กลุ่มงาน ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/
หมายเหต ุ

Out put 
out  come     
มีความหวัง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งปม. 

4 ติดตามการด าเนินงานการบริหารต าแหน่งว่างพนักงานราชการ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

 นักจัดการงานท่ัวไป (คนพิการ) 576 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ่ บริหารทั่วไป             - 

กิริยา, รัชน ี

 

 นักจัดการงานท่ัวไป (คนพิการ) 577 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ บริหารทั่วไป 

 นักจัดการงานท่ัวไป 257 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี บริหารทั่วไป 

 นักวิชาการศึกษา 265 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี บริหารทั่วไป 

 นิติกร 578 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี บริหารทั่วไป 

 นิติกร 579 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธาน ี บริหารทั่วไป 

 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 325 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เทคนิคท่ัวไป 

 นักกายภาพบ าบัด 326 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา วิชาชีพเฉพาะ 

 นักจัดการงานท่ัวไป 571 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา บริหารทั่วไป 

 นิติกร 580 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา บริหารทั่วไป 

 นักวิชาการสาธารณสุข (สส.) 363 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี บริหารทั่วไป 

 นักวิชาการสาธารณสุข (สส.) 572 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี บริหารทั่วไป 

 นักวิชาการสาธารณสุข  
(ด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ) 

391 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา บริหารทั่วไป 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 497 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ  
ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

บริหารทั่วไป 

 พยาบาลวิชาชีพ 536 ส่วนกลางกรม วิชาชีพเฉพาะ             - กันไว้รองรับ
สนับสนุนงาน
ในภารกิจของ
ผู้บริหาร, 
รอด าเนินการ
ขออนุมัติจัดสรร
และก าหนด
ต าแหน่ง (คนพิการ) 

 

 ต าแหน่งว่าง 581  ส่วนกลางกรม วิชาชีพเฉพาะ 

 ต าแหน่งว่าง 582  ส่วนกลางกรม วิชาชีพเฉพาะ 

 ต าแหน่งว่าง 583  ส่วนกลางกรม วิชาชีพเฉพาะ 

 


