ด่วนที่สุด
ที่ สธ 0201.035/ว 859

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
18 ธันวาคม 2555

เรื่อง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการฝึกอบรมฯ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม
ด้ วยสํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ดํ าเนิ นการจั ดฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่ อง
ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ย พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และการบรรจุ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนภูมิภาค (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุ ขว่ าด้ วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการบรรจุลู กจ้ างชั่ วคราวของสํ านั กงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นข้าราชการ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้มีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 22 – 23
ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้หน่วยงานของท่านส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล หน่วยงานละ 2 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนี้ ส่งกลับคืนให้กลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

/ สํานัก.....
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สํานักบริหารกลาง .สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หากมี
ข้อสงสัยติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 1344 โทรสาร 0 2590 1424 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (วุฒิการศึกษา ใบประกอบ
วิชาชีพ และคําสั่งจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป รวมทั้งหมด 26 สายงาน) เพื่อมาตรวจสอบกับ
ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0 2590 1344
โทรสาร 02 590 1424

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ เ ป็ น หลั ก การให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณา
ดําเนินการจัดสรรอัตรากําลัง เพื่อบริหารจัดการกําลังคนผู้ปฏิบัติงานในภารกิจบริการด้านสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยได้พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการจํานวนหนึ่งสําหรับการบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ โดยให้ดํารงตําแหน่งในอัตราที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทํา
ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบการพัฒนาระบบการ
จ้างงานใหม่ และให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด นั้น
เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบริหารจัดการ
กํ า ลั ง คนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ธรรม เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ หน่ ว ยบริ ก ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ
ด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ให้สําเร็จทันภายในกรอบเวลาที่กําหนด ดังนั้น
จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด เป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้ วยเรื่ อง พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข และการบรรจุลู กจ้า งชั่วคราวของสํ านั กงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุขเป็นข้าราชการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล สามารถเตรียมความพร้อมในการ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ และสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
3. ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ าร่ วมฝึ กอบรม ได้ รั บความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนําไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้
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4. กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 400 คน ประกอบด้วย
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม
- วิทยากร / วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ดําเนินการจัดการฝึกอบรม
- ผู้ ป ฏิบั ติ ง านด้ า นการเจ้ า หน้ า ที่ ใ นส่ ว นภูมิ ภ าค (สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานละ 2 คน
- ผู้สังเกตการณ์
5. วิธีดําเนินการ
โดยการบรรยาย/ อภิปราย และแบ่งกลุ่ม อภิปรายปัญหาทั่วไป
6. วิทยากร
วิทยากรจากหน่วยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ระยะเวลาดําเนินการ และสถานที่จัดประชุม
ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7
ตึกสํานักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข
8. งบประมาณเบิกจ่าย ดังนี้ (จํานวนงบประมาณ 230,000 บาท)
8.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง) ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ให้เบิกจากงบประมาณต้นสังกัด
8.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดฝึกอบรมเบิกจากงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาชีพเข้ารับราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ผู้.เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนํานโยบายและความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขดังกล่าว ไปเผยแพร่ในส่วนราชการได้
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10. การประเมินผล
- โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- จากแบบประเมินโครงการ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดแนบท้าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และการบรรจุลกู จ้างชั่วคราวของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ

ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึก สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ลําดับ
๑.

รายการ
ค่าตอบแทนวิทยากร

๒.

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๓.

ค่าอาหารกลางวัน

๔.

ค่าวัสดุเครื่องใช้สํานักงาน

๕.

อื่นๆ
รวม

230,000 บาท

หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

กําหนดการฝึกอบรม
เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ
ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
----------------------วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555
เวลา 08.00- 08.30 น.
ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.30. น.
ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา)
เวลา 09.30 – 12.00 น.
อภิปรายเรื่อง การดําเนินการจัดสรรตําแหน่งและคัดเลือก
เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสําหรับเข้ารับราชการ
โดย หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากําลัง
และหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคล
เวลา 12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการกําหนดตําแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 12 เครือข่ายบริการ
โดย วิทยากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555
เวลา 08.30 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลา 14.00 – 15.00 น.
หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่าง

บรรยายเรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
โดย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อภิปรายเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สิทธิประโยชน์ และค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย วิทยากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
อภิปรายเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สิทธิประโยชน์ และค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โดย วิทยากรกลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ)
อภิปรายปัญหาทั่วไป
เวลา 10.30 – 10.40 น. (เช้า)
เวลา 14.30 – 14.40 น. (บ่าย)

