
การประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด

ครั้งที่ 4/2565 (สัญจร) วันที่ 8 มิ.ย. 2565 .

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

โดย... กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สสจ.สงขลา

ระเบียบวาระที่ 7.6 CHRO

➢ ความก้าวหน้าการบริหารต าแหน่งว่าง

➢ การเลื่อนระดับ



ความก้าวหน้าการบริหารต าแหน่งว่าง

กรอบการน าเสนอ



ระบบสารสนเทศดา้นขอ้มลูสขุภาพจงัหวดัสงขลา SIS



ต าแหน่งว่าง ผอ.รพ.สต. (17)
รับย้าย (15)
ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.ช ำนำญงำน) 3
ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ช ำนำญกำร) 12
รับเลื่อนอาวุโส (2)
ผอ.รพ.สต. (จพ.สธ.อำวุโส) 2

พยาบาลวิชาชีพ (24)
สรรหำคัดเลือก 18
บรรจุกลับ/รับย้ำย/รับโอน 6

รับย้าย/รับโอน (17)
จพ.พัสดุ 2
จพ.ธุรกำร 1
นำยช่ำงเทคนิค 1
นำยช่ำงโยธำ 1
นวก.สำธำรณสุข 8
จพ.กำรเงินและบัญชี 1
ทันตแพทย์ 1
โภชนำกร 1
นำยแพทย์ 1

ปรับปรุง (7)
นวก.สำธำรณสุข 1
จพ.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 2
พยำบำลเทคนิค 1
จพ.ธุรกำร 3

บริหารภาพรวม (4)
จพ.สำธำรณสุข 4

ช านาญการพิเศษ (11)
สำธำรณสุขอ ำเภอ 4
หัวหน้ำพยำบำล 2
นวก.สธ.ช ำนำญกำรพิเศษ 2
นักวิเครำะห์ฯ ช ำนำญกำรพิเศษ 2
เภสัชกรช ำนำญกำรพิเศษ 1



ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ

13-20 พ.ค. 65

ประกาศรับสมัคร
คัดเลือก

25 พ.ค. 65

พิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่เหมาะสม

27 พ.ค. 65

เสนอผลการคัดเลือก
ต่อนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด

27 พ.ค. 65

เสนอ ผวจ. 
ลงนามค าสั่ง

ปฏิบัติราชการ
(กรณีต่างหน่วยงาน)

สสอ. ควนเนียง, สสอ.สะบ้าย้อย



27 พ.ค. 65

เสนอ ผวจ. 
พิจารณาลงนาม

ค าสั่ง

ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต.

24 พ.ค. 65

คกก.พิจารณา
ความเหมาะสม/

คัดเลือก

2-11 พ.ค. 65

ประกาศรับสมัคร
คัดเลือก

ผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขช านาญการ) 12
รพ.สต.บ้ำนควนโส หมู่ท่ี 9 ต ำบลควนโส สสอ.ควนเนียง
รพ.สต.บ้ำนตลิ่งชัน หมู่ท่ี 2 ต ำบลตลิ่งชัน สสอ.จะนะ
รพ.สต.ต ำบลท่ำหมอไทร สสอ.จะนะ
รพ.สต.ต ำบลจะโหนง สสอ.จะนะ
รพ.สต.บ้ำนวังใหญ่ หมู่ท่ี 6 ต ำบลวังใหญ่ สสอ.เทพำ
รพ.สต.ต ำบลท่ำม่วง (นิคมเทพำ) สสอ.เทพำ
รพ.สต.บ้ำนป็อง หมู่ที่ 2 ต ำบลสะท้อน สสอ.นำทวี
รพ.สต.ต ำบลบ่อตรุ สสอ.ระโนด
รพ.สต.ต ำบลคูขุด สสอ.สทิงพระ
รพ.สต.บ้ำนหัวควน หมู่ท่ี 4 ต ำบลส ำนักแต้ว สสอ.สะเดำ
รพ.สต.ต ำบลเปียน หมู่ที่ 1 สสอ.สะบ้ำย้อย
รพ.สต.บ้ำนหูแร่ หมู่ท่ี 3 ต ำบลทุ่งต ำเสำ สสอ.หำดใหญ่

ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขช านาญงาน) 3
รพ.สต.ต ำบลสะพำนไม้แก่น หมู่ท่ี 1 สสอ.จะนะ
รพ.สต.ต ำบลคลองเปียะ สสอ.จะนะ
รพ.สต.บ้ำนโหล๊ะยำว หมู่ท่ี 3 ต ำบลควนรู สสอ.รัตภูมิ

ขออนุมัติ 1ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) (2)



หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ)
รพ.ควนเนียง (นางสุวรรณา จิตต์วราวงษ์)

หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ)
รพ.บางกล่ า (นางปาริชาติ กาญจนวงค์)

อยู่ระหว่าง คกก.เขต 12
ประเมินผลงาน

สาธารณสุขอ าเภอ (นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ)
สสอ.รัตภูมิ (นายประเชิญ โนรด)ี

สาธารณสุขอ าเภอ
(นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ)

สสอ.เมืองสงขลา
(นายจ าลอง แก้วพิทยานนท์)สาธารณสุขอ าเภอ (นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ)

สสอ.ควนเนียง (นางสาวเดือนฉาย โชคอนันต)์

สาธารณสุขอ าเภอ (นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ)
สสอ.กระแสสินธุ์ (นายอ านาจ ทองผอม)

ผวจ.อนุมัติใหร้ับย้าย

เสนอเขตขอใช้ต าแหน่ง



 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ตล. 129890

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สงขลา

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ตล. 129876

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สงขลา

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ตล. 129881

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.สงขลา

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ตล. 139776

ภารกิจสนับสนุนการด าเนินงานเขตสุขภาพ สสจ.สงขลา

 เภสัชกรช านาญการพิเศษ ตล. 130215

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ปาดังเบซาร์

ประกาศรับสมัคร
ช านาญการพิเศษ

17-25 พ.ค. 65 ประกาศรับสมัครข้าราชการ
เข้ารับประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ

15 มิ.ย. 65 คกก. พิจารณาการขอนับ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งฯ 

20 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
เข้ารับการคัดเลือก 

27 มิ.ย. 65 คกก. พิจารณาความเหมาะสม
และคัดเลือกฯ

4 ก.ค. 65 รายงานต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ

11 ก.ค. 65 ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การประเมินบุคคล



- บรรจุกลับ -> 1
- รับย้าย -> 3
- รับโอน -> 2

พยาบาลวิชาชีพ (24)

สรรหาคัดเลือกขออนุมัติใช้ต าแหน่ง
(6) (18)

- ตรวจสอบ FTE
- น าเสนอ CHRO



ต าแหน่งว่างที่ใช้รับย้าย/รับโอน (17)

จพ.พัสดุ 2
จพ.ธุรการ 1
นายช่างเทคนิค 1
นายช่างโยธา 1

ขออนุมัติใช้ต าแหน่งเพื่อรับโอน -> 4

ขออนุมัติใช้ต าแหน่งเพื่อรับย้าย -> 1

ขออนุมัติใช้ต าแหน่งเพื่อรับโอน -> 2

เปิดรับย้าย/โอน
ภายใน 9 พ.ค. 2565

นวก.สาธารณสุข 8

นายแพทย์ 1

จพ.การเงินและบัญชี 1
ทันตแพทย์ 1

โภชนากร 1

ขออนุมัติใช้ต าแหน่งเพื่อรับย้าย -> 1

จพ.พัสดุ (รพ.สะเดา) 1
จพ.ธุรการ (รพ.สทิงพระ) 2



ปรับปรุง (7)
นวก.สาธารณสุข 1
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
พยาบาลเทคนิค 1
จพ.ธุรการ 3

ขออนุมัติปรับปรุงต ำแหน่ง -> 7

บริหารภาพรวม (4)
จพ.สาธารณสุข 4

ต าแหน่งว่างที่ใช้ปรับปรุง/บริหารภาพรวม



การเลื่อนระดับ
(ต าแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองต าแหน่ง)

❑ การประเมินบุคคล (ตามหนังสือ สป. 
ที่ สธ 0208.10/ว123 ลว. 11 ม.ค. 2565)

❑ การประเมินผลงาน (ตามหนังสือ สป. 
ที่ สธ 0208.08/ว1377 ลว. 24 มี.ค. 2565)

(ตามหนังสือ สสจ.สงขลา ที่ สธ 0033.001.4/ว1013
ลว. 25 เม.ย. 2565) 

❑ ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0208.08/ว1376 
ลว. 24 มี.ค. 2565

การรับเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ

(ตามหนังสือ สสจ.สงขลา ที่ สธ 0033.001.4/ว958
ลว. 21 เม.ย. 2565) 

กรอบการน าเสนอ
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วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชบาแดง ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสงขลา

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนนิงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 1 : เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงาน

ครั้งที่ 2 : เรื่อง การจ้างงานทางเลือก 



0 7431 2863
0 8878 81757

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สงขลา


