
 
 
 

ที่  สธ. 0201.039/ ว  177                                                   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                                                  ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000  

                                              21   สิงหาคม  2551 

เร่ือง  การนับระยะเวลาเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในสายงานการพยาบาลวิชาชีพ 

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด,ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง      

อางถึง  1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203/95/ว 264 ลงวันที่ 22 

พฤษภาคม 2540 
 2. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 14 ลงวันที่ 14   

มกราคม 2548 
3. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 217 ลงวันที่ 29  

กันยายน 2548 
4. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 10 ลงวันที่ 24 

มกราคม 2550 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.2/139 ลงวันที่ 25 มถิุนายน 2551 
2. แบบฟอรมเอกสารประกอบการพจิารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนง    

ในสายงานที่ขอเกื้อกูลกบัตําแหนงที่ขอประเมิน 
                   3. แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกลูของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  
     (สามารถ Download ขอมูลไดที่ http://203.157.19.94/person/indexhome.htm)                    

ดวย ก.พ. ไดมีมติอนุมัติใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค          

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข มานับรวมกับระยะเวลา     

การดํารงตําแหนงเพื่อประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โดยใหคงหลักเกณฑ       

และแนวทางปฏิบัติในการนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังกลาว ซึ่งมีลักษณะงาน

เกื้อกูลกับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ตามหนังสือที่อางถึง 1,2 และ 3 และกําหนดเพิ่มเติม                

จากหลักเกณฑเดิม รายละเอียดตามหนังสือดังส่ิงที่สงมาดวย 1  
  อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 2/2551            

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติเปนหลักการใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล              
 

/เพื่อเขารับ... 
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เพื่อเขารับการประเมินผลงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 

ที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง เปนผูพิจารณาการนับระยะเวลาการดํารง

ตําแหนงดังกลาว ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
  1. ใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิคมานับรวมกับระยะเวลา  

การดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเปนระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงพยาบาล

วิชาชีพที่จะแตงตั้งได เฉพาะระยะเวลาที่ผูดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิคไดปฏิบัติหนาที ่              

ตรงตามลักษณะงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงพยาบาลเทคนิค โดยคิดระยะเวลา 

ใหเพียงครึ่งหน่ึงของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาว และผูขอรับการประเมินจะตองดํารง

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพในระดับที่ต่ํากวาระดับตําแหนงที่จะขอประเมินมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  2 .ใหนํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน ง เจ าพนักงานสาธารณสุขชุมชน               

และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข มานับเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกับตําแหนง

ในสายงานพยาบาลวิชาชีพไดเฉพาะระยะเวลาที่ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน               

และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุขไดปฏิบัติงานดานบริการสุขภาพ (ไดแก การใหบริการ

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ) และไมกอนวันที่ไดรับวุฒิ

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบไดไมต่ํากวานี้         

โดยคิดระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจาหนาที่บริหารงาน

สาธารณสุขใหเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้ ในการประเมิน                

เพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ผูขอรับการประเมินจะตองดํารงตําแหนง             

พยาบาลวิชาชีพมาแลว ไมนอยกวา 2 ป 
     3. ใหผูดํารงตําแหนงในระดับ 6 มาแลวไมนอยกวา 2 ป ซึ่งไมเคยดํารง

ตําแหนง ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลและใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้น 

และเปนผูไดรับการคัดเลือกตามหนังสือที่อางถึง 4 รวมทั้งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูล

กับตําแหนงในสายงานพยาบาลวิชาชีพครบตามหลักเกณฑ เขารับการประเมินบุคคล              

ตามหนังสือที่อางถึง 4 เพื่อแตงใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6 ว ได ทั้งนี้ ในการประเมิน

เพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ผูขอรับการประเมินจะตองดํารงตําแหนงพยาบาล

วิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  4. ใหผูดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5  ซึ่งเคยมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

ในระดับ 6 และพยาบาลวิชาชีพ 5 รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 

/ที่เกื้อกูล... 
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ที่เกื้อกูลกับตําแหนงในสายงานพยาบาลวิชาชีพครบตามหลักเกณฑ เขารับการประเมินบุคคล

ตามหนังสือที่อางถึง 4 เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6 ได สวนการประเมิน

เพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ผูขอรับการประเมินจะตองดํารงตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
    5. ใหผูขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพที่ดํารง

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพไมครบถวนตามที่กําหนด กรอกรายละเอียดการขอนับระยะเวลา

เกื้อกูลในแบบฟอรม “เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงาน            

ที่ขอเกื้อกูลกับตําแหนงที่ขอประเมิน” ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ 

พิจารณานับระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูลตามที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ มีมติใหนับระยะเวลาเกื้อกูลแลว ใหบันทึก

รายงานตาม “แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล”                
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 สําหรับเปนหลักฐานประกอบการแตงตั้งตอไป     

            ทั้งนี้  การดําเนินการดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับสําหรับผูที่สงผลงาน

ประเมินตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551เปนตนไป       

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ  

 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารกลาง 
กลุมบริหารงานบคุคล 
โทร.  0 2590 1347 , 0 2590 1343 
โทรสาร  0 2590 1424 
 

 
 
 

Bpหนังสือเวียน/นับระยะเวลา พวช. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ขอเกอกลกับตาแหนงที่ขอประเมิน

      ของนาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ ําแหนง...................................................................................................................... ําแหนงเลขที่................................

      สวนราชการ (ระบุงาน/ฝาย/กลุม/สอ./สสอ./รพ./สสจ.)......................................................................................................................................................................................................................................

       เพอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง........................................................................ตําแหนงเลขที่..................................สวนราชการ..................................................................................................................................................

ชอ/ตําแหนงปจจุบัน/วฒิ
      ชวงเวลาดํารงตําแหนง          

    ที่ขอเกอกล

ตําแหนง/ลกษณะงานที่ปฏิบัติ

ในตําแหนงที่ขอเกอกล

      ระยะเวลา   

  ที่ขอเกกล

จํานวนผูรวม  

ดําเนินการ

    สดสวนที่    

ผูขอเกอกลได

ปฏิบัติงาน %

    ตําแหนง/ลกษณะงานของตําแหนง     

ที่ขอแตงตั้ง

             ผูรบรอง          

   (เซนทุกหนา)

เปนชวงระยะเวลา เปนการดํารงตําแหนงที่ขอ เปนระยะ ผูที่รวม เปนลกษณะงานที่ไปดํารงตําแหนงใหม (................................)

การดํารงตําแหนง เกอกล แยกเปนแตละระดับ เวลาเฉพาะ ปฏิบัติงาน โดยแยกเปนแตละระดับใหตรง ผูขอเกอกล

ที่ขอเกอกลทั้งหมด ที่ดํารง ของแตละงาน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน วันที่........................

ตําแหนง กาหนดตาแหน

แตละระดับ

ตําแหนงที่ 1..............ระดับ........  ............... (..................................)

มลกษณะงานที่ปฏิบัติ  ............. ผูบังคับบัญชาที่

 .............................................. *รวมระยะ ควบคุมดูแล

 .............................................. เวลาของแตละ การปฏิบัติงาน

 .............................................. ตําแหนงแลว วนท.........................

ตําแหนงที่ 2..............ระดับ..... จะตองมี

มลกษณะงานที่ปฏิบัติ ยอดรวมเทากับ (..................................)

 .............................................. ชองที่ 2 ผูบังคับบัญชาเหนือ

 .............................................. ขึ้นไป  1  ระดับ

 .............................................. วนที่.......................

ฯลฯ

     สิ่งที่สงมาดวย 2.

Bpหนังสือเวียน/นับระยะเวลา พวช./ฟอรมเกื้อกูล



           O  ยาย/รับโอน/บรรจุกลับ     O  นับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้น

 

ลําดับ ตําแหนง/สวนราชการปจจุบัน ตําแหนง/สวนราชการใหม ตําแหนงที่นํามานับเกื้อกูล

ที่ ตําแหนง/ระดับ ตําแหนง/ระดับ ตั้งแต………ถึง………….. ป เดือน วัน

     ผลการพิจารณา

                     �  อนุมัติ      O  ใหยาย/รับโอน/บรรจุกลับโดยไมตองประเมินผลงาน และใหนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้น

                                                             ในสายงานตามที่ไดรับแตงตั้งนี้ได  

     O  ใหนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้นได

                     �  ไมอนุมัติ  เนื่องจาก........................................................................................................................................................................

แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

(การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006.2/139 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551)

(มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ครั้งที่...../…....…เมื่อวันที่…….......................................................)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง

เลขที่

ตําแหนง

เลขที่

เทียบระยะเวลาได

     สิ่งที่สงมาดวย 3.

Bpหนังสือเวียน/นับระยะเวลา พวช./แบบรายงาน


	ว
	เกื้อกูล




