
ที่ ชวส พิเศษ 3/2565  ที่ท ำกำรชั่วครำว ชมรมนักวิชำกำร
สำธำรณสุข(ประเทศไทย) 97/262 
ชุมชนตลำดเกษตร ถนนสำย 15 ต ำบล
สะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ  
95๐๐๐ 

               16 ธันวำคม 2565 

เรื่อง กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและวิชำชีพ 

เรียน   ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

ด้วยชมรมนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย) และตัวแทนเครือข่ำยบุคลำกรสำธำรณสุข  
63 สำยงำน ขอเข้ำพบเพ่ือสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข และขอทรำบควำมคืบหน้ำและกรอบ
ระยะเวลำด ำเนินกำร(Timeline) ดังนี้ 

1. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งนักสำธำรณสุขเป็นวิชำชีพเฉพำะ ตำมมต ิอ.ก.พ. กระทรวง 
สำธำรณสุขเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2565  

ทั้งนีส้ ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีหนังสือด่วนมำก ที่ สธ 0208.02/10653 ลง 
วันที่ 1 พฤษภำคม 2565  ถึงเลขำธิกำร ก.พ. เพ่ือพิจำรณำและให้แจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ทรำบด้วย  

2.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์โควิด 19 ตำมมติอ.ก.พ. 
กระทรวงสำธำรณสุขเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 

2.1 ประเด็นกำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่(บรรจุข้ำรำชกำร) ที่ปฏิบัติงำน       
ในสถำนกำรณโ์ควิด 19 จ ำนวน 63 สำยงำน  

2.2 ประเด็นกำรหลักเกณฑ์กำรเปลี่ยนข้ำรำชกำรสำยงำนในสังกัดกระทรวง 
สำธำรณสุข ที่ได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน สู่สำยงำนวิชำกำรเป็นกรณีพิเศษ 

ทั้งนีก้ระทรวงสำธำรณสุขได้มีหนังสือที่ สธ 0128.02/424 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์  
2565 ถึงส ำนักงำนเลขำธิกำร ก.พ. เรื่องขอรับจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่ และกำรเปลี่ยนสำยงำน
ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น กรณีพิเศษ  

3.ประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนโควิด ตำมมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษ  
วันที่ 3 เมษำยน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563 ที่ยังตกค้ำงไม่ได้รับกำร
บรรจุ 

3.1. ประเด็นของสำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข ซึ่งเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน         
ปี 2563 จ ำนวน 647 อัตรำ ที่ยังตกค้ำงยังไม่ได้รับกำรบรรจุ 

ทัง้นี้ ครม. มีมติอนุมัติและเห็นชอบในหลักกำร ให้บรรจุข้ำรำชกำรจำกนักศึกษำ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2563 จ ำนวน 4 สำยงำน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรำคน คือสำยงำนแพทย์ ทันตแพทย์ 
พยำบำล และนักวิชำกำรสำธำรณสุข  

3.2 ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ กำรบรรจุผู้ปฏิบัติงำนโควิดที่ตกค้ำง 
3.2.1  บุคลำกรในสำยงำนเดียวกันกับคนที่ได้รับบรรจุในปี 2563 แตช่ื่อต ำแหน่ง  

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ตรงกับต ำแหน่งทำงรำชกำร (จพ.แพทย์แผนไทย จพ.เวชกิจ ฯลฯ)  
3.2.2 บุคลำกรทีจ่้ำงต่ ำกว่ำวุฒิ(ลูกจ้ำง จพ. วุฒิ ป.ตรี)  



 
 

4. ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับค่ำตอบแทน ค่ำเสี่ยงภัย 
4.1 ประเด็นเงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ต.ส) ของ 8 สำยงำนที่เพ่ิมเติม  อ.ก.พ.กระทรวง 

สำธำรณสุข ก ำลังด ำเนินกำรพิจำรณำ 
   4.2 ประเด็นกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนฉบับที่ 10 ชำยแดนใต้ ให้ครอบคลุม สห
วิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในชำยแดนใต้ ซึ่งมีกำรตั้งคณะท ำงำนตรวจรำชกำรเขต 12 ตั้งแต่  ปี 2562  
   4.3 ประเด็นกำรปรับปรุงค่ำตอบแทน ฉบับ 11 ให้ครอบคลุมบุคลำกรสำธำรณสุข
ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
   4.4 ประเด็นค่ำเสี่ยงภัยโควิด ที่ยังตกค้ำง ล่ำช้ำ และได้รับไม่ครอบคลุม ทั่วถึง 

5. ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำ ในระดับช ำนำญกำรพิเศษของบุคลำกรสำธำรณสุข
   5.1 ประเด็น กำรปรับต ำแหน่งสู่ช ำนำญกำรพิเศษ ในสำยงำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ทีมคีวำมต่อเนื่องในทุกๆป ี

 5.2 ประเด็นกำรจัดสรรต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ให้มีควำมเลื่อนไหล ไม่ติดกรอบ  

 5.3 ประเด็นกำรเพ่ิมกรอบโครงสร้ำงและจัดสรรต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ของ
โรงพยำบำลชุมชน ให้แก่  สำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม
งำนเวชปฏิบัติครอบครัว หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และหลักประกันสุขภำพ หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย และหัวหน้ำกลุ่มงำนสุขศึกษำ และลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงวิชำชีพ 
  6.  กำรจัดสรรกำรปรับต ำแหน่งสำยงำนทั่วไปเป็นสำยงำนวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ด้วย
หลักเกณฑ์ ก.พ.ว 16 ชำยแดนใต้ อย่ำงต่อเนื่อง 

  จึงใคร่ขอให้กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพลเรือน (ก.พ.)และผู้เกี่ยวข้องได้
พิจำรณำเร่งรัดพิจำรณำด ำเนินกำร ให้เสร็จสิ้นเพ่ือ สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในสังกัด ภำยใต้หลักคุณธรรม 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล และเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 แก่บุคลำกรสำธำรณสุข พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรม
นักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย) ทรำบต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือได้โปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

                          ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              (นำยริซกี  สำร๊ะ) 

           เลขำธิกำรชมรมนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย)   
       และผู้ประสำนงำนเครือข่ำยบุคลำกรสำธำรณสุข 63 สำยงำน 

 
 
 
 
 
เบอร์โทรผู้ประสานงาน :  นำยริซกี   สำร๊ะ  โทร.  08 1388 2683  
 



 
 
ที่ ชวส พิเศษ 3/2565  ที่ท ำกำรชั่วครำว ชมรมนักวิชำกำร

สำธำรณสุข(ประเทศไทย) 97/262 
ชุมชนตลำดเกษตร ถนนสำย 15 ต ำบล
สะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ  
95๐๐๐ 

               16 ธันวำคม 2565 

เรื่อง กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและวิชำชีพ 

เรียน   รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  

ด้วยชมรมนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย) และตัวแทนเครือข่ำยบุคลำกรสำธำรณสุข  
63 สำยงำน ขอเข้ำพบเพ่ือสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข และขอทรำบควำมคืบหน้ำและกรอบ
ระยะเวลำด ำเนินกำร(Timeline) ดังนี้ 

1. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งนักสำธำรณสุขเป็นวิชำชีพเฉพำะ ตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวง 
สำธำรณสุขเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2565  

ทั้งนีส้ ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีหนังสือด่วนมำก ที่ สธ 0208.02/10653 ลง 
วันที่ 1 พฤษภำคม 2565  ถึงเลขำธิกำร ก.พ. เพ่ือพิจำรณำและให้แจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ทรำบด้วย  

2.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์โควิด 19 ตำมมติอ.ก.พ. 
กระทรวงสำธำรณสุขเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 

2.1 ประเด็นกำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่(บรรจุข้ำรำชกำร) ที่ปฏิบัติงำน       
ในสถำนกำรณ์โควิด 19 จ ำนวน 63 สำยงำน  

2.2 ประเด็นกำรหลักเกณฑ์กำรเปลี่ยนข้ำรำชกำรสำยงำนในสังกัดกระทรวง 
สำธำรณสุข ที่ได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน สู่สำยงำนวิชำกำรเป็นกรณีพิเศษ 

ทั้งนีก้ระทรวงสำธำรณสุขได้มีหนังสือที่ สธ 0128.02/424 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์  
2565 ถึงส ำนักงำนเลขำธิกำร ก.พ. เรื่องขอรับจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่ และกำรเปลี่ยนสำยงำน
ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น กรณีพิเศษ  

3.ประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนโควิด ตำมมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษ  
วันที่ 3 เมษำยน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563 ที่ยังตกค้ำงไม่ได้รับกำร
บรรจุ 

3.1. ประเด็นของสำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข ซึ่งเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน         
ปี 2563 จ ำนวน 647 อัตรำ ที่ยังตกค้ำงยังไม่ได้รับกำรบรรจุ 

ทั้งนี้ ครม. มีมติอนุมัติและเห็นชอบในหลักกำร ให้บรรจุข้ำรำชกำรจำกนักศึกษำ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2563 จ ำนวน 4 สำยงำน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรำคน คือสำยงำนแพทย์ ทันตแพทย์ 
พยำบำล และนักวิชำกำรสำธำรณสุข  

3.2 ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ กำรบรรจุผู้ปฏิบัติงำนโควิดที่ตกค้ำง 
3.2.1  บุคลำกรในสำยงำนเดียวกันกับคนที่ได้รับบรรจุในปี 2563 แต่ชื่อต ำแหน่ง  

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ตรงกับต ำแหน่งทำงรำชกำร (จพ.แพทย์แผนไทย จพ.เวชกิจ ฯลฯ)  
3.2.2 บุคลำกรที่จ้ำงต่ ำกว่ำวุฒิ(ลูกจ้ำง จพ. วุฒิ ป.ตรี)  



 
 

4. ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับค่ำตอบแทน ค่ำเสี่ยงภัย 
4.1 ประเด็นเงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ต.ส) ของ 8 สำยงำนที่เพ่ิมเติม  อ.ก.พ.กระทรวง 

สำธำรณสุข ก ำลังด ำเนินกำรพิจำรณำ 
   4.2 ประเด็นกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนฉบับที่ 10 ชำยแดนใต้ ให้ครอบคลุม สห
วิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในชำยแดนใต้ ซึ่งมีกำรตั้งคณะท ำงำนตรวจรำชกำรเขต 12 ตั้งแต่  ปี 2562  
   4.3 ประเด็นกำรปรับปรุงค่ำตอบแทน ฉบับ 11 ให้ครอบคลุมบุคลำกรสำธำรณสุข
ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
   4.4 ประเด็นค่ำเสี่ยงภัยโควิด ที่ยังตกค้ำง ล่ำช้ำ และได้รับไม่ครอบคลุม ทั่วถึง 

5. ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำ ในระดับช ำนำญกำรพิเศษของบุคลำกรสำธำรณสุข
   5.1 ประเด็น กำรปรับต ำแหน่งสู่ช ำนำญกำรพิเศษ ในสำยงำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ทีมีควำมต่อเนื่องในทุกๆปี 

 5.2 ประเด็นกำรจัดสรรต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ให้มีควำมเลื่อนไหล ไม่ติดกรอบ  

 5.3 ประเด็นกำรเพ่ิมกรอบโครงสร้ำงและจัดสรรต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ของ
โรงพยำบำลชุมชน ให้แก่  สำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม
งำนเวชปฏิบัติครอบครัว หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และหลักประกันสุขภำพ หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย และหัวหน้ำกลุ่มงำนสุขศึกษำ และลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงวิชำชีพ 
  6.  กำรจัดสรรกำรปรับต ำแหน่งสำยงำนทั่วไปเป็นสำยงำนวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ด้วย
หลักเกณฑ์ ก.พ.ว 16 ชำยแดนใต้ อย่ำงต่อเนื่อง 

  จึงใคร่ขอให้กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพลเรือน (ก.พ.)และผู้ เกี่ยวข้องได้
พิจำรณำเร่งรัดพิจำรณำด ำเนินกำร ให้เสร็จสิ้นเพื่อ สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในสังกัด ภำยใต้หลักคุณธรรม 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล และเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 แก่บุคลำกรสำธำรณสุข พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรม
นักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย) ทรำบต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือได้โปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

                          ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              (นำยริซกี  สำร๊ะ) 

           เลขำธิกำรชมรมนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย)   
       และผู้ประสำนงำนเครือข่ำยบุคลำกรสำธำรณสุข 63 สำยงำน 

 
 
 
 
เบอร์โทรผู้ประสานงาน : นำยริซกี   สำร๊ะ  โทร. 08 1388 2683  
 



 
 
ที่ ชวส พิเศษ 3/2565  ที่ท ำกำรชั่วครำว ชมรมนักวิชำกำร

สำธำรณสุข(ประเทศไทย) 97/262 
ชุมชนตลำดเกษตร ถนนสำย 15 ต ำบล
สะเตง อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ  
95๐๐๐ 

               16 ธันวำคม 2565 

เรื่อง กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและวิชำชีพ 

เรียน   เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  

ด้วยชมรมนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย) และตัวแทนเครือข่ำยบุคลำกรสำธำรณสุข  
63 สำยงำน ขอเข้ำพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรพลเรือน และขอทรำบควำมคืบหน้ำ
และกรอบระยะเวลำด ำเนินกำร(Timeline) ดังนี้ 

1. กำรขอก ำหนดต ำแหน่งนักสำธำรณสุขเป็นวิชำชีพเฉพำะ ตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวง 
สำธำรณสุขเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2565  

ทั้งนีส้ ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมีหนังสือด่วนมำก ที่ สธ 0208.02/10653 ลง 
วันที่ 1 พฤษภำคม 2565  ถึงเลขำธิกำร ก.พ. เพ่ือพิจำรณำและให้แจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ทรำบด้วย  

2.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์โควิด 19 ตำมมติอ.ก.พ. 
กระทรวงสำธำรณสุขเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 

2.1 ประเด็นกำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่(บรรจุข้ำรำชกำร) ที่ปฏิบัติงำน       
ในสถำนกำรณ์โควิด 19 จ ำนวน 63 สำยงำน  

2.2 ประเด็นกำรหลักเกณฑ์กำรเปลี่ยนข้ำรำชกำรสำยงำนในสังกัดกระทรวง 
สำธำรณสุข ที่ได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน สู่สำยงำนวิชำกำรเป็นกรณีพิเศษ 

ทั้งนีก้ระทรวงสำธำรณสุขได้มีหนังสือที่ สธ 0128.02/424 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์  
2565 ถึงส ำนักงำนเลขำธิกำร ก.พ. เรื่องขอรับจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่ และกำรเปลี่ยนสำยงำน
ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น กรณีพิเศษ  

3.ประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนโควิด ตำมมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษ  
วันที่ 3 เมษำยน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563 ที่ยังตกค้ำงไม่ได้รับกำร
บรรจุ 

3.1. ประเด็นของสำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข ซึ่งเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน         
ปี 2563 จ ำนวน 647 อัตรำ ที่ยังตกค้ำงยังไม่ได้รับกำรบรรจุ 

ทั้งนี้ ครม. มีมติอนุมัติและเห็นชอบในหลักกำร ให้บรรจุข้ำรำชกำรจำกนักศึกษำ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปี 2563 จ ำนวน 4 สำยงำน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรำคน คือสำยงำนแพทย์ ทันตแพทย์ 
พยำบำล และนักวิชำกำรสำธำรณสุข  

3.2 ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ กำรบรรจุผู้ปฏิบัติงำนโควิดที่ตกค้ำง 
3.2.1  บุคลำกรในสำยงำนเดียวกันกับคนที่ได้รับบรรจุในปี 2563 แต่ชื่อต ำแหน่ง  

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ไม่ตรงกับต ำแหน่งทำงรำชกำร (จพ.แพทย์แผนไทย จพ.เวชกิจ ฯลฯ)  
3.2.2 บุคลำกรที่จ้ำงต่ ำกว่ำวุฒิ(ลูกจ้ำง จพ. วุฒิ ป.ตรี)  



 
 

4. ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับค่ำตอบแทน ค่ำเสี่ยงภัย 
4.1 ประเด็นเงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ต.ส) ของ 8 สำยงำนที่เพ่ิมเติม  อ.ก.พ.กระทรวง 

สำธำรณสุข ก ำลังด ำเนินกำรพิจำรณำ 
   4.2 ประเด็นกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนฉบับที่ 10 ชำยแดนใต้ ให้ครอบคลุม สห
วิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในชำยแดนใต้ ซึ่งมีกำรตั้งคณะท ำงำนตรวจรำชกำรเขต 12 ตั้งแต่  ปี 2562  
   4.3 ประเด็นกำรปรับปรุงค่ำตอบแทน ฉบับ 11 ให้ครอบคลุมบุคลำกรสำธำรณสุข
ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
   4.4 ประเด็นค่ำเสี่ยงภัยโควิด ที่ยังตกค้ำง ล่ำช้ำ และได้รับไม่ครอบคลุม ทั่วถึง  

5. ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำ ในระดับช ำนำญกำรพิเศษของบุคลำกรสำธำรณสุข
   5.1 ประเด็น กำรปรับต ำแหน่งสู่ช ำนำญกำรพิเศษ ในสำยงำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ทีมีควำมต่อเนื่องในทุกๆปี 

 5.2 ประเด็นกำรจัดสรรต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ ให้มีควำมเลื่อนไหล ไม่ติดกรอบ  

 5.3 ประเด็นกำรเพ่ิมกรอบโครงสร้ำงและจัดสรรต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ของ
โรงพยำบำลชุมชน ให้แก่  สำยงำนนักวิชำกำรสำธำรณสุข เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม
งำนเวชปฏิบัติครอบครัว หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และหลักประกันสุขภำพ หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย และหัวหน้ำกลุ่มงำนสุขศึกษำ และลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงวิชำชีพ 
  6.  กำรจัดสรรกำรปรับต ำแหน่งสำยงำนทั่วไปเป็นสำยงำนวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ด้วย
หลักเกณฑ์ ก.พ.ว 16 ชำยแดนใต้ อย่ำงต่อเนื่อง 

  จึงใคร่ขอให้กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพลเรือน (ก.พ.)และผู้ เกี่ยวข้องได้
พิจำรณำเร่งรัดพิจำรณำด ำเนินกำร ให้เสร็จสิ้นเพื่อ สร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกรในสังกัด ภำยใต้หลักคุณธรรม 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล และเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2566 แก่บุคลำกรสำธำรณสุข พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรม
นักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย) ทรำบต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือได้โปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 

                          ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              (นำยริซกี  สำร๊ะ) 

           เลขำธิกำรชมรมนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ประเทศไทย)   
       และผู้ประสำนงำนเครือข่ำยบุคลำกรสำธำรณสุข 63 สำยงำน 

 
 
 
 
เบอร์โทรผู้ประสานงาน  นำยริซกี   สำร๊ะ  โทร. 08 1388 2683  
 


