ดวนที่สุด
ที่ สธ 0201.032/ว 81

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000
8 เมษายน 2551

เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด , นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง
อางถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203/95/ว 29
ลงวันที่ 16 มกราคม 2541
ตามหนั ง สื อ อ า งถึ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได แ จ ง หลั ก เกณฑ
เกี่ยวกับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญา ฯ ระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหทราบและ
ถือปฏิบัติ ความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดพิจารณาทบทวนหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การยาย โอน ลาศึกษาตอ และการออกจากราชการของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ผูใหสัญญา
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล ว เพื่อใหเหมาะสมกั บสถานการณ จึง ยกเลิก
หลักเกณฑที่กําหนดไวเดิม และใหถือปฎิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นใหม ดังตอไปนี้
1. การยาย และการปฏิบัติราชการ
แพทย
1. ปที่ 1 แพทยทุกคนตองเขารวมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทยใชทุนปที่ 1 ตามสถานที่
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2.ปที่ 2 แพทยทุกคนตองปฏิบัติราชการชดใชทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร ยกเวน กรณีที่แพทยตองกลับไปปฏิบัติราชการที่
ตนสังกัดเดิม (สังกัดสวนราชการอื่น นอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
3. ปที่ 3 แพทยทุกคนตองปฏิบัติราชการชดใชทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนกรณีพิเศษผูตรวจราชการ
กระทรวงอาจพิจารณาใหยายภายในเขตนั้น ๆ ได ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนอยางยิ่งที่ไมอาจ
ปฎิบัติงานในพื้นที่นั้นได ใหแจงเหตุผลความจําเปนเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขใชดุลยพินิจ
พิจารณาเปนราย ๆ ไป
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ทันตแพทย
1. ยายภายในจังหวัด ผูขอยายตองปฏิบัติราชการชดใชทุนในสวนราชการที่ไดรับ
การจัดสรรมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2. ยายขามจังหวัด ผูขอยายตองปฎิบัติราชการชดใชทุนในจังหวัดที่ไดรับการ
จัดสรรมาแลวไมนอยกวา 2 ป การยายจากวิทยาลัยการสาธารณสุขแหงหนึ่งไปปฏิบัติงานยัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขอีกแหงหนึ่ง ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน
ยกเวน ผูที่ไดรับการจัดสรรใหไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ทุรกันดาร และขาดแคลน
ระดับ 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ,
ปตตานี ,นราธิวาส ,สตูล) และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ , เทพา , นาทวี , สะบายอย)
รวมถึงผูที่จะขอยายไปปฎิบัติราชการในพื้นที่ดังกลาวดวย
เภสัชกร
ผูขอยายตองปฏิบัติราชการชดใชทุนในสวนราชการที่ไดรับการจัดสรรมาแลว
ไมนอยกวา 1 ปและตองไมเปนการยายเพื่อปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานคร และเขต
ปริมณฑล (นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี , นครปฐม , สมุทรสาคร)
2. การโอน
แพทย
กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่สวนราชการอื่น จะตองปฏิบัติราชการชดใชทุนมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป หากมีเหตุผลความจําเปนใหเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา เปนราย
ๆ ไป
ทั้ ง นี้ การย า ย โอน หรื อ ยื ม ตั ว เพื่ อ เข า ปฏิ บั ติ ร าชการในส ว นกลาง หาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให ความเห็นชอบแลว จะตองเสนอให คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาแพทย ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย พิจารณาอนุมัติกอน
ทันตแพทย
กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่สวนราชการอื่น จะตองปฏิบัติราชการชดใชทุน
มาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ใหผูตรวจราชการกระทรวงประจําเขตพิจารณากอนเสนอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ทั้ง นี้ การโอนทัน ตแพทย ซึ่ง อยูร ะหวา งปฏิ บั ติร าชการชดใช ทุน ไปปฏิบั ติ
ราชการในสวนภูมิภาคใหสวนราชการดําเนินการใหโอนและรับโอนได โดยใหสวนราชการที่
รับโอนรายงานใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทยผูทําสัญญาการเปน
นักศึกษาทันตแพทย เพื่อทราบ สําหรับการโอน ยาย หรือยืมตัว เพื่อเขาปฏิบัติราชการใน
สวนกลางใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทยผูทําสัญญาการเปน
นักศึกษาทันตแพทย พิจารณากอน เปนรายกรณี ยกเวน การโอนไปปฏิบัติราชการในตําแหนง
อาจารย ในคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยในสวนกลางหรือมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาค
ใหดําเนินการได
เภสัชกร
1. กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่สวนราชการอื่นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ยกเวน กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล (นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี , นครปฐม ,
สมุทรสาคร) จะตองปฏิบัติราชการชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2.กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่สวนราชการอื่นในสวนภูมิภาคในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จะตองปฏิบัติราชการชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ทั้งนี้ การโอนเภสัชกร ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนไปปฏิบัติราชการ
ในสวนภูมิภาคใหสวนราชการดําเนินการใหโอนและรับโอนได โดยใหสวนราชการที่รับโอน
รายงานใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร ผูทําสัญญา ฯ เพื่อทราบ
ยกเวน การโอน ยาย หรือยืมตัว เพื่อเขาปฏิบัติราชการในสวนกลางใหเสนอคณะกรรมการ ฯ
พิจารณากอน เปนรายกรณี
3. การลาศึกษาตอของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร
กรณีศึกษาตอในระหวางการปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนสวนราชการตนสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษาและฝกอบรมภายในประเทศ
แลวรายงานใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษา
แพทย คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษา
ทันตแพทย และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร ผูทําสัญญาการเปน
นักศึกษาเภสัชศาสตร เพื่อทราบ ทั้งนี้ ระยะเวลาระหวางลาศึกษาตอไมนับเปนระยะเวลา
ชดใชทุน
4. การลาออกจากราชการของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร
ในกรณีที่แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ซึ่งอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน
ไมไดปฏิบัติราชการตามปกติเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ เชน ไมไปรายงานตัวเพื่อปฎิบัติ
ราชการชดใชทุนหรือไดรับอนุมัติใหลาออก หรือมีคําสั่งใหพนจากราชการไปแลวเปนตน
ใหสวนราชการที่ออกคําสั่งรีบแจงขอมูลที่จําเปนตองใชในการประกอบการคิดคํานวณเงินที่
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จะตองชดใชใหแกทางราชการใหมหาวิทยาลัยคูสัญญาทราบภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่
กําหนดใหมารายงานตัว หรือวันที่มีคําสั่งใหแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ผูนั้นพนจาก
ราชการ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอตอการพิจารณาเรียกเก็บเงินชดใชทุน
ของมหาวิทยาลัยคูสัญญาไดอยางถูกตอง เชน
4.1 กําหนดวันที่ใหไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการชดใชทุน
4.2 วัน เดือน ป ที่เริ่มปฏิบัติราชการชดใชทุน
4.3 รายละเอียดการลาศึกษา/ฝกอบรม
1) วัน เดือน ปที่หยุดราชการเพื่อไปศึกษา/ฝกอบรม
2) วัน เดือน ป ที่สําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม หรือยุติการศึกษา/ฝกอบรม
4.4 วัน เดือน ปที่กลับเขาปฏิบัติราชการ หลังจากการลาศึกษา/ฝกอบรม
4.5 วัน เดือน ปที่สวนราชการมีคําสั่งใหพนจากราชการ
ยกเวน กรณีที่แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ซึ่งอยูระหวางปฎิบัติราชการ
ชดใชทุนดํารงตําแหนงอยูที่สวนกลาง (ตําแหนงสําหรับงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค)
ขอใหจังหวัดรีบแจงรายละเอียดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1341
โทรสาร 0 2590 1355 , 0 2590 1424
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