ดวนที่สุด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000

ที่ สธ 0201.032/ว 92
11 เมษายน 2548

เรื่อง ขอทราบขอมูลการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สําเร็จการ
ศึกษาตัง้ แตป 2545 เปนตนไป และไดรับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง)
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมขอมูลการปฏิบัติงานของนักเรียนทุน ที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต ป 2545
เป น ต น ไป และบรรจุ เ ป น ลู ก จ า งชั่ ว คราวเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บํ ารุ ง )
(เอกสารหมายเลข 1)
2. แบบฟอรมขอมูลขาราชการตําแหนงสายงานเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
และพยาบาลเทคนิคที่ไดรับวุฒิทางการพยาบาล หรือเทียบเทาปริญญาตรี หรือ
สูงกวาปริญญาตรีทางการพยาบาล (เอกสารหมายเลข 2)
ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมตั กิ าหนดตํ
ํ
าแหนงและจัดสรร
งบประมาณเพื่อรองรับนักเรียนทุนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตป 2545
ซึง่ ไดรบั การบรรจุเปนลูกจางชัว่ คราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) และขอกําหนดตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ขณะนีเ้ รือ่ งอยูร ะหวางการพิจารณาตามมติคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีทใี่ หกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ รวมกันจัดทําแผนในภาพรวม
เกีย่ วกับการกําหนดตําแหนง งบประมาณ ใหมคี วามชัดเจน แลวนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ
พิจารณาอีกครัง้
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอทราบขอมูลเพือ่ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. จํานวนนักเรียนทุนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต
ป 2545 เปนตนไป ที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
อยูท สี่ ว นราชการทีไ่ ดรบั การบรรจุแตงตัง้ และจํานวนนักเรียนทุนดังกลาวที่สูญเสียออกจากระบบ พรอม
สาเหตุของการสูญเสีย ตามสิ่งที่สงมาดวย 1
2. จํานวนขอมูลขาราชการสายงานเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน และพยาบาลเทคนิค
ทีไ่ ดรับวุฒิทางการพยาบาล หรือเทียบเทาปริญญาตรี หรือวุฒิสูงกวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
/ทั้งนี้ ขอให..
(ว92)ขอทราบขอมูลนักเรียนสป.ทุนป45.doc

-2ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดสงขอมูลใหกลุมงานอัตรากํ าลังภายในวันที่ 25 เมษายน 2548
โดยแจงผาน E-mail address ชื่อ tippa@health.moph.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไปโดยดวนดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1354
โทรสาร 0 2590 1424

(ว92)ขอทราบขอมูลนักเรียนสป.ทุนป45.doc

เอกสารหมายเลข 1
ขอมูลการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตป 2545 เปนตนไป
และไดรับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)

จพ.เวชกรรม
ฟนฟู

จพ.โสตฯ

จ.เวชสถิติ

จพ.ทันตฯ

จพ.เภสัชฯ

จพสธ.

จพ.วิทย

สวนราชการ

พท.

ชื่อ - สกุล

ปที่จบ
การ
ศึกษา
พวช.

สวนราชการ
(สสจ./รพช./รพท./
รพศ./สสอ.)

จํานวนนักเรียนทุนที่ปฎิบัติงานตั้งแตป 2542 - ปจจุบัน จํานวน/ระบุสาเหตุการสูญเสีย

นวก.สธ

รายชื่อ/สวนราชการที่ปฏิบัติงาน

จํานวน

สาเหตุ

หมายเหตุ
(ใหระบุสายงานที่
สูญเสีย)

(ตัวอยาง)
สสจ.ลําพูน

1.นางสาวกรกฎ เหลืองรัศมี

รพช.ปาซาง ก.งานบริการทางการ

45

1

แพทย
2.นายทรงพล ตระกูล

รพช.ทุงหัวชาง ก.งานบริการทาง

45

1

การแพทย

สสอ.

1. นางสาวลัดดา ศรีอราม

สสอ.ปาซาง

46

2. นางสาวศรีสุภาพ โตวิชัย

สสอ.ทุงหัวชาง

45

สอ.

1. นายถนัด อยูเจริญ

สสอ.ปาซาง สอบ.ทาตุม

47

รพท.ลําพูน

1. นางสาวชอแกว ตาลสุม

รพท.ลําพูน ก.การพยาบาล

45

1
1

1

1

งานวิสัญญี

รพศ.ลําปาง

1. นายณัฐวุฒิ สายหยุด

รพศ.ลําปาง ฝายแผนงานและ

45

1

สารสนเทศ
รพท.นครพิงค

1.นายสุรเดช เจริญผล

รพท.นครพิงค ก.การพยาบาล
งานหองผาตัด

45

1

1

ประกอบอาชีพอื่น

พยาบาลวิชาชีพ

เอกสารหมายเลข 2
ขอมูลขาราชการตําแหนงสายงานเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนและพยาบาลเทคนิค
ที่ไดรับวุฒิทางการพยาบาล หรือเทียบเทาปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรีทางการพยาบาล

สวนราชการ

ขอมูล ณ วันที่
จํานวนจพ.สาธารณสุขชุมชน ซึ่งไดรับวุฒิ จํานวนพยาบาลเทคนิค ซึ่งไดรับวุฒิ
พยาบาลศาสตร ,พยาบาลศาสตรบัณฑิต ,
พยาบาลศาสตร ,,พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นสูง,พยาบาล
พยาบาลและการผดุงครรภชั้นสูง,พยาบาล
เรียนตอเนือง 2 ป หรือเทียบเทาปริญญาตรี
เรียนตอเนือง 2 ป หรือเทียบเทาปริญญาตรี
หรือวุฒิสูงกวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
หรือวุฒิสูงกวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
ระหวางเรียน

สําเร็จแลว

ไมไดเรียน

ระหวางเรียน

สําเร็จแลว

ไมไดเรียน

สสจ.ลําพูน

2

2

2

10

15

5

รพช.ในจังหวัดลําพูน

2

2

1

สสอ.ในจังหวัดลําพูน

1

2

1

สอ.ในจังหวัดลําพูน

1

2

1

รพท.ลําพูน

1

1

1

3

5

7

รพศ.ลําปาง

1

2

3

2

4

4

(ตัวอยาง)

หมายเหตุ เงื่อนไขของการเก็บขอมูล คําวาสวนราชการ หมายถึง สสจ. รพช. สสอ. และสอ.ในจังหวัด /รพท./รพศ.

เมษายน 2548

หมายเหตุ

