
1 9 รพ.สต.นาฝาย  สสอ.เมืองชัยภูมิ 

จ.ชัยภูมิ (นางเทวา มนตรี)

กลุมงานบริหารสาธารณสุข 56284 นักวิชาการสาธารณสุข วาง 2 ต.ค.2561 วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ นางรชฎาพร สุวรรณโรจน

2 รพ.จัตุรัส  สสจ.ชัยภูมิ กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและ

องครวม

105094 นักวิชาการสาธารณสุข วาง 23 ก.พ.2561 วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ นายสมศาสตร ลําเลียง

3 สสอ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ      

(นางอนงค สมิงชัย)

กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกัน

โรค

56461 นักวิชาการสาธารณสุข วาง 1 ต.ค.2561 

ตําแหนงคืนเกษียณ

วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

4 รพ.สต.หวยตอน  สสอ.เมืองชัยภูมิ

 จ.ชัยภูมิ (นางปราณี ชัยลา)

กลุมงานบริหารสาธารณสุข 56336 นักวิชาการสาธารณสุข วาง 2 ต.ค.2561 วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ ยุบ

5 รพ.สต.บานวังกําแพง สสอ.บานเข

วา  จ.ชัยภูมิ (นายพิสิษฐ พิพัฒน

พิสิษฐ)

กลุมงานบริหารสาธารณสุข 58210 จพ.สาธารณสุข วาง 22 มิ.ย.2561 ทั่วไป ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน

ยุบ

6 รพ.เทพสถิต  สสจ.ชัยภูมิ (นาง

มัณฑนา  ศรีบานเย็น)
งานการพยาบาลผูปวยผาตัดและ

วิสัญญีพยาบาล กลุมงานการ

พยาบาล

55891 พยาบาลวิชาชีพ วาง 9 ต.ค.2561 วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

7 รพ.ภูเขียว  สสจ.ชัยภูมิ (นาง

อรรจมาภรณ ตระกูลเรืองศร)ี

งานการพยาบาลผูปวยหนัก กลุม

งานการพยาบาล

55958 พยาบาลวิชาชีพ วาง 5 ต.ค.2561 วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

8 รพ.บานเขวา สสจ.ชัยภูมิ (นาง

เสงี่ยม ริรักชาติ)

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและ

องครวม

55445 พยาบาลวิชาชีพ วาง 9 ต.ค.2561 วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

9 รพ.จัตุรัส  สสจ.ชัยภูมิ         

(น.ส.วิมลพรรณ ชยันตรดิลก)

งานการพยาบาลผูปวยนอก  กลุม

งานการพยาบาล

55698 พยาบาลวิชาชีพ วาง 1 ต.ค.2561 

ตําแหนงคืนเกษียณ

วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ รับยาย นางสาวจุฑานันท ผาสุก

การขอใชตําแหนงวาง

ประเภท ระดับ
ผูที่จะมาดํารงตําแหนง

ลําดับ เขต

ขอมูลตําแหนง
เงื่อนไขใน

การขอใช

ชื่อ นามสกุล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (นําเสนอในการประชุม 3 มกราคม 2562)

สวนราชการ หนวยงานภายใน ตําแหนงเลขที่ ชื่อสายงาน ชื่อทางการบริหาร



การขอใชตําแหนงวาง

ประเภท ระดับ
ผูที่จะมาดํารงตําแหนง

ลําดับ เขต

ขอมูลตําแหนง
เงื่อนไขใน

การขอใช

ชื่อ นามสกุล

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (นําเสนอในการประชุม 3 มกราคม 2562)

สวนราชการ หนวยงานภายใน ตําแหนงเลขที่ ชื่อสายงาน ชื่อทางการบริหาร

10 รพ.จัตุรัส  สสจ.ชัยภูมิ         

(นางศักดิ์ศรี คําทอง)

งานการพยาบาลผูปวยนอก  กลุม

งานการพยาบาล

55765 พยาบาลวิชาชีพ วาง 1 ต.ค.2561 

ตําแหนงคืนเกษียณ

วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ รับยาย นวก.สส. น.ส.เพรียงไพฑูรย  จุลนันท

11 รพ.สต.บานบัว  สสอ.เกษตร

สมบูรณ จ.ชัยภูมิ               (นาง

วิมล พีภูเขียว)

รพ.สต.บานบัว  กลุมงานสงเสริม

ควบคุมปองกันโรค

168904 พยาบาลวิชาชีพ วาง 1 ธ.ค.2561 

ตําแหนงตรึงเขต 9

วิชาการ ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

12 รพ.สต.บานทามะไฟหวาน สสอ.

แกงครอ  จ.ชัยภูมิ (นายสาคร 

ทุมนันท)

กลุมงานสงเสริมและควบคุมโรค 179101 จพ.สาธารณสุข วาง 17 มี.ค.2560

ตําแหนงตรึงเขต 9

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน

13 รพ.คอนสาร  สสจ.ชัยภูมิ (น.ส.

เสาวรีย ไพศาลธรรม)
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครอง

ผูบริโภค

198650 จพ.เภสัชกรรม วาง 1 ต.ค.2561 

ตําแหนงตรึงเขต 9

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน

14 รพ.บําเหน็จณรงค สสจ.ชัยภูมิ 

(น.ส.จริยา โกยชัย เวชกิจ)

งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและนิติเวช กลุมงานการ

พยาบาล

198635 จพ.สาธารณสุข วาง 1 ธ.ค.2561

ตําแหนงตรึงเขต 9

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน

15 รพ.สต.บานแกง สสอ.แกงครอ  จ.

ชัยภูมิ (นายอําพล กุลสุวรรณ)

กลุมงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค 198714 จพ.ทันตสาธารณสุข 

รพ.หนองบัวระเหว

วาง 1 ต.ค.2561

ตําแหนงตรึงเขต 9

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน

รับยายจาก จ.

รอยเอ็ด นายสุรศักดิ์  ทองเดือน
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