สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กรณีมเี หตุพเิ ศษ
----------------------------------------------------------ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
ได้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ในสังกัด ที่มีการจ้างงานในปัจจุบันและสมัครใจเข้าสู่ตําแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2562
จํ านวนร้อยละ 50 ของจํานวนที่ผ่านการประเมิ นทั้ งหมดของแต่ละหน่วยงาน และอี กร้อยละ 50 ที่เหลื อ
ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีเงื่อนไขให้เรียงตามลําดับอายุงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
หน่วยงาน หมายถึง
1. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ.(โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสังกัด).และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
2. หน่วยงานในสังกัดกรม
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการคั ดเลื อกซึ่ งแต่งตั้ งจากข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และ
ให้ผู้รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
1.1 ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
และแสดงเจตนาในการขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
1.2 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โดยตําแหน่งและลักษณะงานเดิมตรงกับตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน กรณีตําแหน่งที่
จ้างไว้เดิมขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ไม่ตรงกับตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ก็ให้ประเมินในตําแหน่งที่มีลักษณะงานตรงกับ
ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน
1.3 กรณีขาดคุณสมบัติของตําแหน่งที่จ้างไว้เดิม ให้ประเมินในตําแหน่งที่มีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กพส.)
2. ขั้นตอนการรับสมัคร
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมินเข้าสู่
ตํ า แหน่ ง พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ตามเอกสารหมายเลข 1 สํ า หรั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นผู้ดําเนินการ
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์
3) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
4) ผู้อํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สําหรับโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ.(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติในสังกัด) ให้รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการส่งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ
แต่งตั้ง
2.2 ให้หน่วยงาน...

-22.2 ให้หน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปิดประกาศรับสมัครไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และ
แพร่ข่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ก่อนกําหนดการรับสมัคร
ตามเอกสารหมายเลข 2
2.3 ให้ หน่ วยงาน (รพศ./รพท./รพช./สสอ./วพบ./วสส./วทก.) แจ้ งลู กจ้ างชั่ วคราว .
(รายเดือน). เงินบํารุงทุกคน ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาแสดงเจตนาเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารหมายเลข 3 ทั้งนี้ ให้เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน สําหรับ (รพช./สสอ.)
ให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่แสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
ส่งให้ (สสจ.) ตามเอกสารหมายเลข 4
2.4 ให้หน่วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกลูกจ้ างชั่ วคราว (รายเดื อน) เงินบํ ารุง เพื่ อประเมิ นเข้ าสู่ ตํ าแหน่ ง พนัก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
ตามเอกสารหมายเลข 5
2.5.ให้ผู้ บังคับบัญชาชั้นต้น เช่น หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประเมินลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
ตามแบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน และให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง คะแนนเต็ ม 50 คะแนน ตามเอกสารหมายเลข 6 ทั้ ง นี้
ต้องมีคะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.6.ให้หน่วยงาน (รพศ./รพท./รพช./สสอ./วพบ./วสส./วทก.) ตรวจสอบอายุงานลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งทุกราย
ทั้งนี้ ต้องเป็นการจ้างงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องกัน เมื่อตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว ให้เรียงลําดับอายุงานจากมากไปหาน้อย ตามลําดับ กรณีมีอายุงานเท่ากัน ให้หน่วยงานนําคะแนน
การประเมิ นความเหมาะสมกั บตํ าแหน่ งและคุ ณลั กษณะที่ เหมาะสมกั บตํ าแหน่ งตามข้ อ 2.5 มาประกอบ
การพิจารณา สําหรับ (รพช./สสอ.) ให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเรียงตามอายุงาน ตามเอกสาร
หมายเลข 7 ส่งให้ (สสจ.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประเมิน
2.7.ให้ หน่ วยงาน (สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.) ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต าม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประเมินของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อ 1 และให้จัดทําบัญชี
ตามเอกสารหมายเลข 8 สําหรับกรณีขาดคุณสมบัติ ให้จัดทําบัญชี ตามเอกสารหมายเลข 9
2.8. ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินการต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลศู น ย์ ผู้ อํ า นวยการโรงพยาบาลทั่ ว ไป และผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด พระบรมราชชนก
2.9.ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ทั่วไป และผู้อํานวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกราย ตามเอกสารหมายเลข 10 พร้อมทั้ง ส่งเอกสารหมายเลข 8,9
และ 10 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล PDF และ Excel.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล.
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.ตามเอกสารหมายเลข 11 ภายในวันที่.17 ธันวาคม 2561
3. เงื่อนไขการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3.1 สําหรับการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
3.2 หากทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการ

