การพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
เสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
จานวน
ลาดับ
หน่วยบริการ
ตาแหน่ง
ที่ขอ
1 รพ.บาเหน็จณรงค์
พนักงานบริการ
3 ทดแทนลาออก
1.นายมานะ พงษ์ปลัด(เกษียณ 1 ตค 59)
2.นายวัชระพงษ์ พงษ์ปลัด ลาออก 1 ตค 61
3.นายสมยุทธ ปิ่นทอง เกษียณ 1 ตค 61
พนักงานซักฟอก
1 ทดแทนลาออก
1.นางจิตรนภา ทานประสิทธิ ลาออก 1 ตค 60
เจ้าพนักงานพัสดุ
1 ทดแทนลาออก
1.นายจิรายุทธ เขตบารุง ลาออก 11 พ.ค. 61
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
1 ทดแทนลาออก
1.น.ส.สุธดิ า ทั้งพรม ลาออก 3 ตค 59
2.นางประทุม สินจัตุรัส เกษียณ 1 ตค 60
พนักงานบัตรรายงานโรค
1 ทดแทนลาออก
1.น.ส.สุรินทร์ ประสพสิน เกษียณ 1 ตค 60
พนักงานเปล
1 ทดแทนลาออก
1.นายถ้า น้อยสุวรรณ์ เกษียณ 1 ตค 60
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
1 ขอจ้างเพิ่มเติมเนื่องจาก นายสุทธิรัก เลาหะ
นาคีวงศ์ ต.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคิน
ย้ายไปปฏิบตั ิงานแทน นายทวีชัย ก้อนเพชร
ตาแหน่งพนักงานบริการ ซึ่งลาออก 3 ก.ค.60

2 รพ.จัตุรัส

พนักงานประกอบอาหาร

1

รวม
เภสัชกร

10

นักวิชาการสาธารณสุข

1

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1

เจ้าพนักงานธุรการ

1

เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(กลุ่มการพยาบาล)

1
5

ทดแทนลาออก
น.ส.ยุพนิ พูนเกษม ลาออก 1 ตค58
1 ทดแทนข้าราชการลาออก
น.ส.จิราภา รบไพรี ลาออก 1 ม.ค. 2562
ทดแทนข้าราชการที่เกษียณ
นางพรรณี สรวยสุวรรณ์ 30 ก.ย.2561
ทดแทน นายฉัตรระพี ทองวรรณ
ลาออก 1 มิ.ย. 2560
ทดแทน นายณัฐพล สายแขก
ลาออก 1 ก.พ. 2561
ขอเพิ่มตามภาระงาน
1.ทดแทน น.ส.ปราณี กุศล
ลาออก 1 มิ.ย. 2561
2.ทดแทน น.ส.นาตติยา ชานิพงษ์
ลาออก 1 ก.ค. 2561
3.ทดแทน น.ส.อภิญญา ตาละบุญ
ลาออก 17 ส.ค. 2561

ลาดับ

หน่วยบริการ

2 รพ.จัตุรัส (ต่อ)

ตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(กลุ่มการพยาบาล)

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(กลุ่มงานเวชฯ)

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(กลุ่มงานทันตกรรม)
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(งานกายภาพบาบัด)
พนักงานเปล
พนักงานทั่วไป
(กลุ่มการพยาบาล)
พนักงานทั่วไป
(กลุ่มงานเวชฯ)
รวม
3 รพ.เนินสง่า
พนักงานบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
รวม
4 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ พนักงานบริการ
พนักงานประจาปีหอ้ งทดลอง

5 รพ.บ้านเขว้า

จานวน
ที่ขอ

1

4.ทดแทน น.ส.ดลพร บุญจันดา
ลาออก 30 ก.ย. 2561
5.ทดแทน น.ส.เมธิดา วงค์คาพระ
ลาออก 1 พ.ย. 2561
1.ทดแทนลูกจ้างประจาที่ลาออก
น.ส.พิชญะพิมพ์ ชาลีรินทร์
ลาออก 1 พ.ย. 2560
และ2.ขอเพิ่มตามภาระ
ขอเพิ่มตามภาระงาน

1

ขอเพิ่มตามภาระงาน

2
1
1

ขอเพิ่มตามภาระงาน
ทดแทนนายปริญญา ปราบภัย
ลาออก 10 ก.ย. 2561
ขอเพิ่มตามภาระงาน

18
1

ทดแทน พกส.ลาออก

2

1
2
1

พนักงานเภสัชกรรม

1

รวม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4
3

พนักงานธุรการ

1

พนักงานทั่วไป

1

รวม

5

ทดแทนลาออก
ทดแทนลาออก
น.ส.ชุติมา จันทร์จิตร ลาออก29 ตค.61
ทดแทนลาออก
น.ส.ธนัฐฎา ถาวรผล ลาออก 31 ตค.61
ทดแทน
1.นางนงเยาว์ กุลโคก ลาออก
2.นางพรปวีณ์ วงศ์สาราญ ลาออก
3.น.ส.อาริษา ถนอมชัย ลาออก
ทดแทนลาออก
นายศราวุธ ฝ่ายกลาง ลาออก
ทดแทนลาออก
นายสง่า กองรักษา

ลาดับ

หน่วยบริการ

ตาแหน่ง

จานวน
ที่ขอ
1 ทดแทนลาออก

6 รพ.ซับใหญ่

นายช่างเทคนิค

7 รพ.เทพสถิต

รวม
เจ้าพนักงานธุรการ

1
1

พนักงานทั่วไป

1

พนักงานทาความสะอาด

1

รวม
นักเทคนิคการแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการ

3
1
1

พนักงานเปล

1

พนักงานช่วยการพยาบาล

1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1

รวม
พนักงานบริการ

5
1

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1

รวม
พยาบาลวิชาชีพ
(งานการพยาบาลผู้ปว่ ยอุบตั ิเหตุฯ)

3
2

พยาบาลวิชาชีพ

1

พนักงานบริการ (รายวัน)

1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

4
1

รวม

1

8 รพ.แก้งคร้อ

9 รพ.ภักดีชุมพล

10 รพ.คอนสวรรค์

11 รพ.คอนสาร

1.ทดแทนลาออก
น.ส.ภาณุมาศ ชูช่วย ลาออก 14 ก.ย. 61
ทดแทนลาออก(รายวัน)
นายปัฐพงศ์ เจริญใหญ่ ลาออก25 ก.ย. 61
ทดแทนลาออก(รายวัน)
1.น.ส.กรกนก อรรครินทร์ ลาออก 10 พ.ย. 61
ขอเพิ่มตามภาระงาน
จ้างทดแทน พกส. ลาออก
นายคมกริช เพ็ญจันทร์ ลาออก 1 มี.ค. 61
ทดแทนลาออก
นายธีระพล นนท์สีลาด ลาออก 13 พ.ย. 61
ทดแทนลาออก
ทดแทนลาออก
น.ส.ศิริรัตน์ สมนัด ลาออก23 พ.ย. 61
ทดแทนลาออก
นายไชยวัฒน์ อุปแดง ลาออก 1 เม.ย. 61
ทดแทนลาออก
น.ส.สายสุดา พันธุภ์ กั ดี ลาออก 10 พ.ค.2561
ทดแทนลาออก
น.ส.มัสยา พรมวรรณ์ ลาออก 1 ก.ย. 2561
ทดแทนลาออก
1.นางเพชรรัตน์ คอนเพ็ง
2.นางสาวอันทิกา คุ้มไข่น้า
ทดแทนลาออก
1.น.ส.อริศรา ไข่ชัยภูมิ
ทดแทนลาออก
นายไพบูลย์ สีสุโน (เสียชีวติ )
ขอเปลี่ยนการจ้าง นางสงกรานต์ แสนธรรมา
จากเดิมรายวัน เป็นรายเดือน

ลาดับ

หน่วยบริการ

12 รพ.เกษตรสมบูรณ์

ตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
รวม

จานวน
ที่ขอ
1 ทดแทนลาออก
1 ทดแทนลาออก
2

13 สสอ.บ้านแท่น
รพ.สต.สระพัง

พนักงานบริการ

1

14 สสอ.เมืองชัยภูมิ
รพ.สต.บ้านค่าย

รวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1
1
1

นักวิชาการสาธารณสุข

1

รวม

3

รพ.สต.นาฝาย

ทดแทนลาออก
นางน้าอ้อย นิสัยตรง ลาออก 1 ธ.ค. 2561
ขอจ้างใหม่
ทดแทนลาออก
น.ส.หทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล ลาออก 1 พ.ย. 61
ทดแทนลาออก
นายเชาวรินทร์ คาหา ลาออก

