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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
22 พฤษภาคม 2555

เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรจํานวนตําแหน่งพนักงานราชการ
2. ขั้นตอนการดําเนินการและเงื่อนไขการจัดจ้างพนักงานราชการ
3. รายงานตําแหน่งพนักงานราชการที่ส่วนราชการจัดจ้างปีงบประมาณ 2555
ด้วยในปีงบประมาณ 2555 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีอตั ราลูกจ้างประจําที่ว่างลง
ระหว่างปีและกรณีเกษียณอายุ ซึ่งสามารถจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนในปีงบประมาณ 2555 ดังนั้น
ได้พิจารณาจัดสรรอัตราว่างให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ตามภารกิจและความขาดแคลนของพื้นที่ ดังบัญชีรายละเอียด
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1 ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการจัดสรรและกําหนดชื่อตําแหน่งในการจ้างงาน
เพื่อแจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เป็นอย่างช้า
ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบ ให้ส่วนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้าเป็นพนักงานราชการตามตําแหน่งที่ได้รบั การจัดสรรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามขั้นตอนการดําเนินการดังสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2 พร้อมแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ตามที่อ้างถึง (1) และ (2) ซึ่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือ ที่ สธ 0201.034/ว 272
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และ ที่ สธ 0201.034/ว 44 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 สําหรับ
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 - 3 สามารถศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่อยู่ด้านล่าง

/จึงเรียนมา.....

- 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดติดต่อโดยตรงที่
กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง ด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1349, 1350
โทรสาร 0 2590 1424
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
หมายเหตุ สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

ขั้นตอนการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดสรรตําแหน่งให้แต่ละส่วนราชการ ดังนี้
1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (รวมส่วนราชการในสังกัด)
1.2 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
2. ให้ส่วนราชการตาม 1.1 และ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 1 คณะ โดยมี
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 จัดสรรตําแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับ เพื่อกระจายให้กับส่วนราชการต่าง ๆ
ในสังกัด โดยยึดหลักตามความจําเป็นหรือความขาดแคลนและประโยชน์ท่ีหน่วยงานได้รับเป็นสําคัญ
2.2 กําหนดตําแหน่งที่ต้องการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
2.2.1 ชื่อตําแหน่งที่กําหนดต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับภารกิจของส่วน
ราชการ และเป็นไปตามบัญชีโครงสร้างอัตรากําลังของส่วนราชการที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 76 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 ไปพลางก่อน
เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ ซึ่งจะแจ้งให้ส่วนราชการทราบต่อไป
2.2.2 ตําแหน่งที่ส่วนราชการจัดจ้างไม่เป็นตําแหน่งที่สามารถดําเนินการ
Outsource จากภาคเอกชนได้ หรือเป็นตําแหน่งที่ห้ามกําหนดเพราะอยูใ่ นกลุม่ จ้างเหมาบริการ ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ พนักงานทั่วไป คนสวน พนักงานสถานที่ และพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงตําแหน่ง
แพทย์ ทันตแพทย์ และนักจัดการงานทั่วไป
2.2.3 ตําแหน่งที่จัดจ้างต้องเป็นไปตามความขาดแคลนและในสถานการณ์
ปัจจุบันไม่อาจตั้งตําแหน่งเพิ่มทางข้าราชการได้ เช่น ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์ นักการแพทย์แผนไทย เป็นต้น หรือเป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางการ
สาธารณสุขที่มลี ักษณะงานเช่นเดียวกับลูกจ้างประจํา เช่น ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น
เมื่อส่วนราชการดําเนินการกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการและสถานที่ปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้วให้รายงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ก่อนดําเนินการ
ตามข้อ 3 ทัง้ นี้ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เป็นอย่างช้า เพื่อที่จะได้ดําเนินการจัดสรรเงินค่าตอบแทน
เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (คตส.) และเงินประกันสังคมในส่วนของ
นายจ้างให้กับส่วนราชการต่อไป
3. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการให้พิจารณาจากบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถเข้า
รับราชการ โดยให้จังหวัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
3.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอํานาจตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการขึ้นหนึ่งคณะตามองค์ประกอบของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ตามทีอ่ ้างถึง (3)
/3.2 คณะกรรมการ.....

- 2 3.2 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยยึดหลักต้องมุ่งให้ได้
คนดีมีคุณภาพจากทุกภาคส่วนในสังคม เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อความเสมอภาคใน
โอกาส ซึ่งการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ให้พิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และทักษะอย่างเป็นธรรม
4. ประกาศรับสมัคร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั ก งานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ
แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
5. การเผยแพร่ข่าวในการรับสมัคร ขอให้จัดส่งประกาศรับสมัครพนักงานราชการในแบบ
ไฟล์ pdf ไปที่กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร 7 วันทําการ โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.034/ว 272 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และ ที่ สธ 0201.034/ว 44 และ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 และให้ส่วนราชการติดประกาศรับสมัครไว้ในที่เปิดเผยและมีระยะเวลาการแพร่
ข่าวพอสมควร (ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ) เพื่อส่วนราชการจะได้จํานวนผู้สมัครเพียงพอสําหรับเลือกสรร
ให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งจ้าง
กรณี ส่วนราชการประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการ จะต้องดําเนินการก่อน
วันสิ้นสุดการรับสมัครในครั้งแรก
6. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยืน่ ใบสมัครตามแบบฟอร์มทีท่ างราชการกําหนด
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาที่รบั สมัคร รวมถึงคุณวุฒิต่อเนื่อง (ถ้ามี) สําเนาใบประกอบ
โรคศิลปะ (ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เป็นต้น
7. การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานต่าง ๆ ของผูส้ มัครรับการสรรหาและเลือกสรร โดย
7.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิที่ กพ. รับรอง และเป็นไปมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งพนักงานราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.034/ว 199 และ ว 242 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 และวันที่ 30 สิงหาคม 2554
กรณีที่ส่วนราชการไม่ชัดเจนในเรื่องวุฒิการศึกษาของผู้สมัครว่าจะเป็นคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติของตําแหน่งที่รับสมัครสอบหรือไม่ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ กพ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ สร 0703/ว 6 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2520 กล่าวคือ ก.พ. ได้พจิ ารณาเทียบปริญญาและประกาศนียบัตร
วิชาชีพในประเทศว่าเป็นปริญญาหรือเทียบปริญญาในทางต่าง ๆ โดยถือหลักอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบุวิชาเอกที่ศกึ ษาไว้ถือเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษาเป็น
วิชาเอกตามทีร่ ะบุไว้ในปริญญาบัตร (Transcript) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

- 3 2. กรณีที่ปริญญาบัตร มิได้ระบุสาขาวิชาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากปริญญาทางใดทางหนึ่ง
ที่ ก.พ. กําหนด ถือจํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในหลักสูตรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยถือหลักว่าต้อง
ศึกษาเนื้อหาวิชาทางนั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
สําหรับกรณีเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะพิจารณารายวิชาในระดับ
ปริญญาตรีก่อน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต แล้วจึงพิจารณารายวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรืออนุปริญญา โดยนับรวมทั้ง 2 หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ซึ่งหากส่วนราชการมีข้อสงสัยในเรื่องวุฒิการศึกษาขอให้ทําหนังสือพร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกาศรับสมัคร สําเนาปริญญา ทรานสคริป สําเนาวุฒิต่อเนื่อง
(กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง) เพื่อกลุม่ บริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบก่อนจัดทํา
สัญญาจ้าง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาสต่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
7.3 กรณีกําหนดให้มีคุณสมบัติอย่างอื่นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งด้วย เช่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานดังกล่าวก่อนวันที่ปิดรับสมัคร
8. ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่รับการเลือกสรร ระเบียบและวิธีการเลือกสรรและ
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรให้ผู้สมัครรับการเลือกสรรได้รับทราบโดยทัว่ กัน
9. ให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามทีก่ ําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ 3 ของประกาศ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ในการนี้คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการ
ออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม
ความจําเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นข้าราชการนอกหน่วยงานก็ได้
10. เมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเสร็จสิ้น
แล้วให้เสนอผลการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมาย) เพื่อประกาศบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสําหรับดําเนินการจัดจ้างต่อไป
11. ให้ส่วนราชการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกําหนดให้บญ
ั ชีมอี ายุตามที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่า 2 ปี หรือไม่กําหนดอายุบัญชีก็ได้
ในกรณีทมี่ ีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจํานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอตั ราว่างในตําแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่วนราชการเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้
หัวหน้าส่วนราชการอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชือ่ ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
12. ให้เรียกตัวผู้ได้รับการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามลําดับที่ที่ได้รับการเลือกสรร
13. เมื่อจังหวัดได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการแล้ว
ก็ให้ดําเนินการจ้างบุคคลผู้นั้นเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

- 4 14. ให้จดั ทําสัญญาจ้างตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
โดยมีผลไม่ก่อนวันมารายงานตัวพร้อมจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานราชการตามรูปแบบที่กําหนด จํานวน 2 ฉบับ
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ และของพนักงานราชการ (สัญญาจ้างไม่ต้องจัดส่งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
15. จัดทําคําสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (ตามตัวอย่าง) พร้อมกับจัดส่งสําเนาคําสั่ง
ดังกล่าวไปให้สาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ฉบับ
- ในส่วนของอัตราเงินค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
16. สิทธิประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ สิทธิได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลา รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11
กันยายน 2552
17. ระยะเวลาการจ้างตามที่สว่ นราชการกําหนด (พิจารณาตามภารกิจ) แต่ไม่เกินวันที่
30 กันยายน 2555
18. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดส่งเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้
- แบบประวัตพิ นักงานราชการ (ก.พ. 7 ใช้สีเหลือง) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวนรายละ 1 ฉบับ ติดรูปกึ่งกลางด้านล่าง
- สําเนาคําสั่งปฏิบัติงาน จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่จัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการในตําแหน่งดังกล่าว เช่น สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตรวิชาชี เป็นต้น
- สําเนาทรานสคริป จํานวนรายละ 1 ฉบับ
- สําเนาวุฒกิ ารศึกษาต่อเนื่อง (ถ้ามี) จํานวนรายละ 1 ฉบับ
- สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (กรณีจ้างในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) จํานวนรายละ 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนรายละ 1 ฉบับ
เอกสารที่ส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโปรดแยกแต่ละรายโดยเรียงตามลําดับตั้งแต่
ก.พ. 7 ถึงสําเนาบัตรประชาชน และไม่ต้องส่งสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง
อนึ่ง ขอให้ส่วนราชการได้ศกึ ษารายละเอียดขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และตัวอย่างต่าง ๆ รวมถึงระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ซึ่ง
ส่วนราชการสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ และสามารถ download เอกสารดังกล่าว ได้ที่ website กลุ่ม
บริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิง่ ขึ้น

- 5 ข้อควรคํานึง
1. การจัดจ้างและมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตําแหน่งนั้น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานที่ระบุไว้
เนื่องจากเจตนารมณ์ในการจ้างพนักงานงานราชการ ทางราชการได้มีการวิเคราะห์ภารกิจรวมถึงได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดแล้ว ว่าให้กําหนดตําแหน่งใดไว้ในส่วนราชการใดบ้าง จึงควรปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
2. สําหรับอัตราว่างตําแหน่งพนักงานราชการ ส่วนราชการจะต้องเร่งรัดดําเนินการสรรหา
บุคคลเข้ามาทดแทนโดยเร็ว (ภายใน 3 เดือน) เพราะมีผลกระทบต่อการจัดสรรเงินงบประมาณในปีถัดไป
รวมถึงอาจถูกเกลี่ยตําแหน่งดังกล่าวไปให้สว่ นราชการที่มีความจําเป็นหรือขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานและไม่สมารถ
ทดแทนตําแหน่งข้าราชการได้

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
(ตัวอย่าง)
รายงานตําแหน่งพนักงานราชการที่สว่ นราชการจัดจ้างปีงบประมาณ 2555
(ผ่านคณะกรรมการจัดสรรตามข้อ 2 แล้ว)
ส่วนราชการ/
ตําแหน่ง
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด…….
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาล………….
กลุ่มการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาล………….
กลุ่มการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ

งบบุคลากร
เงินค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพ
(เดือนละ)
ชั่วคราว
(เดือนละ)

งบดําเนินงาน
เงินค่าตอบแทน
เงินประกันสังคม
สําหรับตําแหน่งทีม่ ี ส่วนของนายจ้าง
เหตุพิเศษ (คตส.) 4 % (เดือนละ)

เงิน สปพ.
3 จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

แผนการจ้าง
วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี
ที่เริ่มจ้าง สิน้ สุดสัญญา
จ้าง

ตําแหน่
งเลขที่

กลุ่มงาน

4080

บริหารทั่วไป

14,020

980

-

600

-

1 ส.ค. 55 30 ก.ย. 55

4081

วิชาชีพเฉพาะ

15,190

-

1,500

668

-

1 ส.ค. 55 30 ก.ย. 55

งานผู้ป่วยใน

4082

วิชาชีพเฉพาะ

15,190

-

1,000

648

-

1 ส.ค. 55 30 ก.ย. 55

งานผู้ป่วยนอก

หมายเหตุ

รวม
หมายเหตุ 1. เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง หมายถึง เงินค่าตอบแทน + เงินค่าครองชีพชั่วคราว + เงินค่าตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (คตส.) x 4%
2. แผนการจ้าง หมายถึง ส่วนราชการได้กําหนดแผนการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลจนถึงขั้นตอนการจัดจ้างว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไป
ได้มากทีส่ ดุ

