ที่ สธ 0201.036/ว 575

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
27 สิงหาคม 2555

เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 31 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คุณสมบัติและวิธีการดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 1 ฉบับ
2. แนวทางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนวทางในการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ และ
ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งกําหนดวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ตํ า แหน่ ง เภสั ช กรเชี่ ย วชาญ
ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 34 ตําแหน่ง และในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดังกล่าว
ไม่มีตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการพิเศษ แต่มีตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการ ทําให้เกิดปัญหาการขาดช่วงเภสัชกร
ชํานาญการพิเศษ และการกําหนดตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการเป็นชํานาญการพิเศษ ก.พ.กําหนดให้ต้องนํา
ตําแหน่งว่างมายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหา
เรื่องตําแหน่งว่างไม่เพียงพอที่จะนํามายุบรวมจึงไม่สามารถที่จะกําหนดตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการพิเศษ
เพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งฯ (คลข.สป.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 และ อ.ก.พ.สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 จึงมีมติ ดังนี้
1. ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้ยกเลิกวิธีดําเนินการเฉพาะการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามหนังสือที่อ้างถึง

/2. สํานักงาน...

-22. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กโดยเปิ ด รั บ สมั ค รเมื่ อ มี
ตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดว่างหรือจะว่างกรณีเกษียณอายุ ตามหลักเกณฑ์
และแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ที่แนบท้ายหนังสือนี้ โดยมีแนวทางในการบริหารตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด คือ ตัดโอนตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญที่ว่างไปยังจังหวัดต้นสังกัดของผู้ได้รับการคัดเลือกและตัดโอน
ตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการพิเศษที่จะว่างคืนไปยังจังหวัดที่ถูกตัดตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ สําหรับผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วไม่ผ่านการประเมินผลงานวิชาการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการคัดเลือกใหม่
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สําหรับ
กรณีที่จังหวัดได้ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามหนังสือที่อ้างถึงไว้ก่อนแล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1455-6
โทรสาร 0 2590 1424
หมายเหตุ

สําเนาเวียนโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
คุณสมบัติและวิธีการดําเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แนบท้ายหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 575 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
คุณสมบัติ

วิธีการดําเนินการ

การเลื่อน

- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ที่ ก.พ. กําหนด
- มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
- มีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สําหรับเภสัชกรที่บรรจุ
เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร
2. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความเหมาะสม
เรียงลําดับ 3 คน
3. คลข.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
ความเหมาะสมและคัดเลือก

การย้าย

- มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

- ตามหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
แนวทางการคัดเลือกเพือ่ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แนบท้ายหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 575 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
ตําแหน่งว่าง
สป.ประกาศรับสมัคร

คณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาความเหมาะสม
จัดลําดับ 3 คน

-แพร่ข่าวตําแหน่งว่าง/รับสมัคร

-ตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อมูล
บุคคลของผู้สมัคร

ขอความเห็นจากผู้ตรวจราชการ

พิจารณาความเหมาะสม
และคัดเลือกข้าราชการ
(คลข.สป.)
ขอความเห็นชอบปลัดฯ
ผู้มีอํานาจบรรจุแต่งตั้ง ม. 57

ส่งผลงานให้ ก.พ.พิจารณา
ประเมิน

เงื่อนไข 1. ตัดตําแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ผู้ได้รับคัดเลือกสังกัดอยู่
และตัดตําแหน่งเภสัชกรชํานาญการพิเศษที่จะว่างคืนไปทดแทน
2. ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีผลงานวิชาการพร้อมที่จะส่งประเมิน

M12/d/พี่เกศ/แนวทางการ...

