
 

 

ดวนที่สุด 

ที่  สธ 0201.032/ว  210 

  

 
 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี  
11000 

 7  ตุลาคม  2551 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตรากําลังและการแตงตั้งขาราชการในระหวาง      

การปรับใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.035 /ว 58 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 

ส่ิงที่สงมาดวย  ขอกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดคนลงในตําแหนงฯ  จํานวน 1 ชุด 

ตามหนังสือที่อางถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจงใหทุกสวนราชการ

เตรียมการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ .2551 โดยใหทุกสวนราชการหยุดดําเนินการดานการ

บริหารงานบุคคลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551  ใหสวนราชการรีบดําเนินการจัดทําคําส่ัง

ในทันทีที่มีคุณสมบัติครบ  รวมถึงการสงคําขอประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  30 กันยายน 2551 นั้น 

บัดนี้ สํานักงาน ก .พ .ไดมีมติกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนด
อัตรากําลังและการบรรจุแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระหวางการปรับใชตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหทุกสวนราชการดําเนินการ ตาม

หนังสือสํานักงาน ก .พ .ที่ นร 1006/ว6 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551 ซึ่ง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดเชิญหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการ

เจาหนาที่มารับฟงขอปฏิบัติและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับดังกลาว ไปแลวเมื่อวันที่       

24 กันยายน 2551 ณ หองประชุมโรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี นั้น 

เพื่อเปนการซักซอมความเขาใจอีกครั้ง  จึงขอสงกําหนดเวลาในการปฏิบัติ เร่ือง 

การบริหารงานบุคคล ที่ไดแจงใหทราบในที่ประชุมมาเพื่อประกอบการดําเนินการตอไป         
2/ตามขอ... 
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ตามขอกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดคนลงในตําแหนงฯ  ที่แนบมาพรอมนี้   ซึ่งสรุปวา 

                    1. การกําหนดตําแหนง 
                        ขอใหระงับการขอใชตําแหนงทุกกรณี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                    2. การบรรจุและการแตงตั้ง 
                        ใหเรงรัดการออกคําส่ังบรรจุ บรรจุกลับ โอน ยาย เล่ือน และเปลี่ยนสายงาน  

ใหแลวเสร็จ  โดยสงสําเนาคําส่ังใหถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่          10 
ตุลาคม  2551 และใหชะลอการดําเนินการดังกลาวเปนการชั่วคราวตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 2551 
เปนตนไป  จนกวาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แลวเสร็จ หากดําเนินการ 
ไมทันตามกําหนดวันดังกลาว  ใหจัดทําคําส่ังรักษาราชการ หรือรักษาการในตําแหนงไวกอน

สําหรับคนที่ไมไดดํารงตําแหนงนั้นอยูกอน  เมื่อการจัดคนลงตําแหนงแลวเสร็จ ก.พ.         

อาจอนุมัติใหออกคําส่ังแตงตั้งยอนหลังไปในวันที่มีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามหนังสือ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่  สร  0203/ว 255 ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2524  และที่สร 

0203/ว 38  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่  สร 0711/ว 9 ลงวันที่  22  

สิงหาคม 2523  ตอไป 

                      3.การประเมินบุคคลและผลงาน 
                         เฉพาะผูขอรับการประเมินที่มีคุณสมบัติครบถวนในการแตงตั้งกอนวันที่       
11 ธันวาคม 2551 ใหดําเนินการสงคําขอประเมินถึงหนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมิน

ภายในวันที่  31 ตุลาคม  2551 (สําหรับการขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8      ลง

มา) และภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 (สําหรับการขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป)  ทั้งนี้ การออกคําส่ังแตงตั้งใหดําเนินการตามขอ 2  

อนึ่ง โดยที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการตรวจราชการของกระทรวง

สาธารณสุขใหม ซึ่งอาจกระทบตอเขตที่รับผิดชอบในการประเมินบุคคลและผลงาน  อันจะมีผล

ตอการจัดบุคคลเขาดํารงตําแหนงตามระบบบริหารงานบุคคลใหม   ในการนี้จึงใหถือปฏิบัติ

เฉพาะเร่ืองการประเมินผลงานวิชาการ โดยใหเขตและกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอาน

ผลงานวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ตามเขตตาง ๆ ที่เปนอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาเขตตรวจ 
3/ราชการ... 
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ราชการใหมจะไดมีการแตงตั้งกรรมการใหมแลวเสร็จ ขอใหผูสงประเมินสงผลงานวิชาการที่

เขตตรวจราชการตามเดิมเปนการชั่วคราว 

 จึง เ รียนมาเพื่ อทราบและโปรดแจงผูที่ เกี่ ยวของถือปฏิ บัติตอไปดวย              

จะเปนพระคุณ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารกลาง 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร 0 2590 1356 
โทรสาร 0 2590 1355 

หมายเหตุ สําเนาเรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป 



1 สิ่งที่สงมาดวย

วันที่ (สงเรื่องถึงกลุมบค.) ผูรับผิดชอบ กิจกรรม หมายเหตุ วันที่(สงเรื่องถึงงานจ.จังหวัด)

 24 กันยายน 2551   กลุมบริหารงานบุคคล ประชุมชี้แจง นายแพทย สสจ. ผูอํานวยการ ร.พ. และบุคลากร

 24-29 กันยายน 2551   กลุมบริหารงานบุคคล จัดทําคําขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพื่อเสนอ ก.พ. ภายใน 

วันที่ 30 กันยายน 2551

 1 ตุลาคม 2551 ก.พ. หยุดรับ

เรื่องการขอกําหนดตําแหนง 

(จังหวัดหยุดแลว ตามหนังสือ

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่ สธ 0201.035 /ว58

 ลว. 20มีนาคม 2551 และว 179 

ลว. 26 สิงหาคม 2551)

 30 กันยายน 2551   กลุมบริหารงานบุคคล สงคําขอกําหนดตําแหนงรุนสุดทาย ถึงสํานักงาน ก.พ.

 30 กันยายน 2551  สสจ.  รพศ.  รพท. สงคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให สป. พรอมกับ File ขอมูลการเลื่อน

ขั้นเงืนเดือน ตามโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ของ สสจ. รพ. 

 ( PIS)

ขอกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดคนลงในตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551



2 สิ่งที่สงมาดวย

วันที่ (สงเรื่องถึงกลุมบค.) ผูรับผิดชอบ กิจกรรม หมายเหตุ วันที่(สงเรื่องถึงงานจ.จังหวัด)

ขอกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดคนลงในตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 ภายใน 10 ตุลาคม 2551 สสจ. รพศ. รพท. รีบดําเนินการออกคําสั่งทุกกรณี สง กลุมบริหารงานบุคคล สําหรับรายที่จัดทําคําสั่งไมทัน 

และสงถึง สป. ไมทัน ภายใน

วันที่  10 ตุลาคม 2551ใหทํา

คําสั่งรักษาการในตําแหนงหรือ

รักษาราชการแทน ไวกอน

สงถึงจังหวัดใหทันภายใน        

5 ตุลาคม  2551 หากไมทันให

ทําคําสั่งรักษาการในตําแหนง

หรือรักษาราชการแทนไวกอน

 ตั้งแต 10 ตุลาคม 2551 

เปนตนไป

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ชลอการดําเนินการออกคําสั่ง บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ โอน ยาย สําหรับรายที่จัดทําคําสั่งไมทัน 

และสงถึง สป. ไมทัน ภายใน

วันที่  10 ตุลาคม 2551ใหทํา

คําสั่งรักษาการในตําแหนงหรือ

รักษาราชการแทน ไวกอน

ตั้งแตวันที่  5 ตุลาคม 2551     

เปน ตนไป

 1 - 5  ตุลาคม 2551 กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงานบุคคล ปรับปรุงขอมูล ในฐานขอมูล เพื่อ พิมพ

บัญชีตําแหนง และบัญชีจัดคนลง เพื่อตรวจสอบกับจังหวัด

 10 - 31  ตุลาคม 2551 กลุมบริหารงานบุคคล พิมพบัญชีตําแหนงและบัญชีจัดคนลง เชา  Server 1 เครื่อง               เชา 

 Line Printer 2 เครื่อง
 15 - 31  ตุลาคม 2551 กลุมบริหารงานบุคคล 

สสจ. รพศ.และ รพท.

ตรวจสอบ บัญชี ครั้งสุดทาย และแกไขขอมูลที่คลาดเคลื่อน กอน

พิมพชุดจริง

จะมีหนังสือเชิญจังหวัดมารวม

กันตรวจสอบขอมูล  อีกครั้ง



3 สิ่งที่สงมาดวย

วันที่ (สงเรื่องถึงกลุมบค.) ผูรับผิดชอบ กิจกรรม หมายเหตุ วันที่(สงเรื่องถึงงานจ.จังหวัด)

ขอกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดคนลงในตําแหนงตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 25 ตุลาคม 2551 - 10 

มกราคม 2552

กลุมบริหารงานบุคคล พิมพบัญชีตําแหนงและบัญชีจัดคนลง ชุดจริง สง สํานักงาน ก.พ. สงบัญชีชุดจริงให ก.พ. 

ตรวจสอบ 10 พฤศจิกายน 2551

 31 ตุลาคม 2551  ทุกหนวยงาน สงเอกสารประเมินใหหนวยงานรับผิดชอบการประเมินที่จังหวัด 

หรือสํานักงานสาธารณสุขเขต หรือ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข แลวแตกรณี (สําหรับการขอประเมินแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงระดับ 8   ลงมา)

สําหรับผูมีคุณสมบัติครบถวน

ในการแตงตั้ง     กอนวันที่      11

 ธันวาคม 2551

สําหรับผูมีคุณสมบัติครบถวน

ในการแตงตั้ง กอนวันที่           

11 ธันวาคม 2551

1 ธันวาคม 2551  ทุกหนวยงาน สงเอกสารประเมินใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(สําหรับการขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 9 

ขึ้นไป)

สําหรับผูมีคุณสมบัติครบถวน

ในการแตงตั้ง     กอนวันที่      11

 ธันวาคม 2551

สําหรับผูมีคุณสมบัติครบถวน

ในการแตงตั้ง กอนวันที่           

11 ธันวาคม 2551


