สรุปหน่วยงานทีข่ อกาหนดตาแหน่งพนักงานราชการเขต 5
ลาดับที่

หน่วยงาน

เอกสารแนบ 1 อนุมตั ิ
ในระบบ HROPH
(อัตรา)
2
1
1
1
3
3
4
2
2
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สสจ.กาญจนบุรี
รพท.พหลพลพยุหเสนา
รพท.มะการักษ์
สสจ.นครปฐม
รพศ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
รพศ.ราชบุรี
รพท.บ้านโป่ง
รพท.ดาเนินสะดวก
รพ.โพธาราม
สสจ.สุพรรณบุรี
รพศ.เจ้าพระยายมราช
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

14

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

2

15

รพท.ประจวบคีรีขันธ์

3

16
17
18
19
20
21

รพท.หัวหิน
สสจ.เพชรบุรี
รพท.พระจอมเกล้า
รพศ.สมุทรสาคร
สสจ.สมุทรสงคราม
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
รวม

1
1
1
2
1
1
35

เอกสารแนบ 2
ไม่อนุมตั ิ (อัตรา)

2

2

เอกสารแนบ 1

รายงานตำแหน่งพนักงานราชการที่ส่วนราชการจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
ผ่านคณะกรรมการจัดสรรตามข้อ 2 แล้ว
ลำดับที่

1

2

ตำแหน่ง/สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ใหม่)
นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(ใหม่)
นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงาน
พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
เลขที่

อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ (บาท)

บริหารทั่วไป

10052

18,000

บริหารทั่วไป

10566

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10567

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10568

19,500

บริหารทั่วไป

10569

18,000

บริหารทั่วไป

10570

18,000

บริหารทั่วไป

10571

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10572

19,500

บริหารทั่วไป

10573

18,000

บริหารทั่วไป

10574

18,000

รวม

184,500

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาคลินิก (ใหม)
3 นักเทคนิคการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลมะการักษ์
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์(ใหม่)
4 วิศวกรโยธา
จังหวัดนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(ใหม่)
5 นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
กลุ่มงานการเงิน(ใหม่)
6 นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
กลุ่มงานพัสดุ(ใหม่)
7 นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)
8 นักกิจกรรมบำบัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ใหม่)
9 นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ(ใหม่)
10 นักวิชาการสาธารณสุข

หมายเหตุ เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง หมายถึง เงินค่าตอบแทน + เงินค่าครองชีพชั่วคราว +
เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.ส.) x 5%
หนึ่งฤทัย 51/2561 10/09/2561

ลำดับที่

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ตำแหน่ง/สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มงานการเงิน(ใหม่)
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด(ใหม่)
นักจิตวิทยาคลินิก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(ใหม่)
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(ใหม่)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานประกันสุขภาพ(ใหม่)
นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(ใหม่)
นักเทคนิคการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลหัวหิน
กลุ่มงานพัสดุ(ใหม่)
เจ้าพนักงานพัสดุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)
นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงาน
พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
เลขที่

อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ (บาท)

บริหารทั่วไป

10575

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10576

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10577

19,500

บริหารทั่วไป

10578

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10579

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10580

19,500

บริหารทั่วไป

10582

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10583

19,500

บริการ

10584

13,800

บริหารทั่วไป

10585

18,000

รวม

367,800

หมายเหตุ เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง หมายถึง เงินค่าตอบแทน + เงินค่าครองชีพชั่วคราว +
เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.ส.) x 5%
หนึ่งฤทัย 51/2561 10/09/2561

ลำดับที่

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ตำแหน่ง/สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(ใหม่)
นักเทคนิคการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด(ใหม่)
นักจิตวิทยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก(ใหม่)
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
กลุ่มงานบัญชี(ใหม่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
กลุ่มงานประกันสุขภาพ(ใหม่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลโพธาราม
กลุ่มงานอายุรกรรม(ใหม่)
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ใหม่)
นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก(ใหม่)
นักเทคนิคการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มการพยาบาล(ใหม่)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก(ใหม่)
พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน
พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
เลขที่

อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ (บาท)

วิชาชีพเฉพาะ

10589

19,500

บริหารทั่วไป

10723

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

9690

19,500

บริหารทั่วไป

10053

18,000

บริการ

10054

13,800

บริการ

10055

13,800

วิชาชีพเฉพาะ

10056

19,500

บริหารทั่วไป

10057

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10058

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10059

19,500

รวม

546,900

หมายเหตุ เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง หมายถึง เงินค่าตอบแทน + เงินค่าครองชีพชั่วคราว +
เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.ส.) x 5%
หนึ่งฤทัย 51/2561 10/09/2561

ลำดับที่

31

32

33

34

35

ตำแหน่ง/สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
กลุ่มงานการเงิน(ใหม่)
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
กลุ่มการพยาบาล(ใหม่)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม(ใหม่)
พยาบาลวิชาชีพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์(ใหม่)
วิศวกรโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)
แพทย์แผนไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
กลุ่มการพยาบาล(ใหม่)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม(ใหม่)
พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน
พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
เลขที่

อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ (บาท)

บริหารทั่วไป

10060

18,000

วิชาชีพเฉพาะ

10586

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10587

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10588

19,500

วิชาชีพเฉพาะ

10581

19,500

รวม

642,900

หมายเหตุ เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง หมายถึง เงินค่าตอบแทน + เงินค่าครองชีพชั่วคราว +
เงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.ส.) x 5%
หนึ่งฤทัย 51/2561 10/09/2561

ไม่อนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงำนรำชกำร
ลำดับ
ที่

1
2

เอกสำรแนบ 2

กำร
หมำยเหตุ
ตำแหน่ง กลุ่มงำน
อนุมัติ
เลขที่
สธ 0205.05/1729 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี
ลว. 2 พ.ค 2561 โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง
กลุ่มกำรพยำบำล (ใหม่)
กลุ่มกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก (ใหม่)
พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ ไม่อนุมัติ เกินกรอบขัน้ ตา่
พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ ไม่อนุมัติ เกินกรอบขัน้ ตา่
รวม
เลขที่หนังสือ

สังกัด/ตำแหน่ง

