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 ของจํานวนที่ ผ่ านการประเมินทั้ งหมดของแต่ละหน่วยงาน และอี กร้อยละ 50 ที่ เหลื อ
ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีเงื่อนไขให้เรียงตามลําดับอายุงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
หน่วยงาน หมายถึง
1. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ.(โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสังกัด).และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
2. หน่วยงานในสังกัดกรม
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการคัดเลื อกซึ่ งแต่งตั้ งจากข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ
ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการหรือชํานาญงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้กรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธาน และให้ผู้รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
1.1 ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
และแสดงเจตนาในการขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
1.2 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โดยตําแหน่งและลักษณะงานเดิมตรงกับตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน
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 ให้ หน่วยงานประกาศรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่อประเมินเข้าสู่ ตําแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ปิดประกาศรับสมัครไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และแพร่ข่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โดยมีระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ก่อนกําหนดการรับสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 2

2.3 ให้หน่วยงาน...

-22.3 ให้หน่วยงานแจ้งลูกจ้างชั่วคราว .(รายเดือน). เงินบํารุงทุกคน ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน มาแสดงเจตนาเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารหมายเลข 3
2.4 ให้หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อ 1
กรณีมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประเมิน โดยตําแหน่งและ
ลั ก ษณะงานเดิ ม ตรงกั บ ตํ า แหน่ ง พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขที่ ข อประเมิ น ให้ จั ดทํ าบั ญชี ตามเอกสาร
หมายเลข 4 สําหรับกรณีขาดคุณสมบัติ เช่น ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่มีชื่อตําแหน่งตรงกับตําแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน ใช้คุณวุฒิที่จ้างมีสาขาวิชาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแต่ต่างระดับ
ให้จัดทําบัญชี ตามเอกสารหมายเลข 5
2.5 ให้ หน่ วยงานประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการคั ดเลื อกลู ก จ้ า งชั่ ว คราว (รายเดื อ น)
เงินบํารุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามเอกสารหมายเลข 6
2.6.ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เช่น หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล/ผู้อํานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประเมินลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ตามแบบ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน และให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการประเมิน
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน ตามเอกสารหมายเลข 7 ทั้งนี้ ต้องมีคะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2.7.ให้หน่วยงานตรวจสอบอายุงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งทุกราย ทั้งนี้ ต้องเป็นการจ้างงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน) เงินบํารุง ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องกัน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เรียงลําดับอายุงานจากมากไปหา
น้อย ตามลํ าดับ กรณีมีอายุงานเท่ากัน ให้หน่วยงานนําคะแนนการประเมิ นความเหมาะสมกับตําแหน่ งและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งตามข้อ 2.6 มาประกอบการพิจารณา
2.8.เมื่อดําเนินการตามข้อ 2.6 และ 2.7 แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินการต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อํานวยการ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ทั้งนี้ สําหรับโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ.(โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสังกัด) ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ
2.9.ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ทั่วไป และผู้อํานวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกราย ตามเอกสารหมายเลข 8 พร้อมทั้ง ส่งเอกสารหมายเลข 4, 5,
และ 8 ในรู ปแบบไฟล์ นามสกุ ล PDF และ Excel.ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบของกองบริ หารทรั พยากรบุ คคล.
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.ตามเอกสารหมายเลข 9 ภายในวันที่.17 ธันวาคม 2561
3. เงื่อนไขการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3.1 สําหรับการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
3.2 หากทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการ

(ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ)

เอกสารหมายเลข 1

คําสั่ง...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...........
ที่ ............/.................
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
เพื่อประเมินเข้าสูต่ ําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส/วทก.)...........จะดําเนินการประเมินลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ในสังกัด เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ของบุคคล
ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
ฉะนั้น ตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร
รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่
/2561 ลงวันที่ พ.ศ.2561 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกั บการคัดเลื อกลูกจ้างชั่ วคราว
(รายเดื อ น) เงิ น บํ า รุ ง เข้ า รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข กรณี มี เ หตุ พิ เ ศษ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาล......................................
1.1ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................ประธานกรรมการ
1.2 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................กรรมการ
1.3 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................กรรมการ
1.4 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................เลขานุการ
2. โรงพยาบาล......................................
2.1 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................ประธานกรรมการ
2.2 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................กรรมการ
2.3 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................กรรมการ
2.4 ชื่อ.......................................(ตําแหน่ง)................................เลขานุการ
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ......................................
3.1 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................ประธานกรรมการ
3.2 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................กรรมการ
3.3 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................กรรมการ
3.4 ชื่อ.......................................... (ตําแหน่ง)....................................เลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ...

-2ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมิน
เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น กําหนด วัน เวลา สถานที่
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งความจําเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตลอดจนตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ และควบคุมดูแลการดําเนินการให้ได้มาตรฐาน ยุติธรรม
และโปร่งใส สามารถรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเมื่อดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลพร้อมประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ..............................................
(ลงชื่อ)...(อธิบดี/นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...

(ตัวอย่าง)
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ประกาศ ...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...........
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
เพื่อประเมินเข้าสูต่ าํ แหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
______________________________________________

ด้วย ...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)........... จะดําเนินการคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การจ้ า งพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุ ข การสรรหาและการเลื อกสรร รวมทั้งแบบสั ญญาจ้ าง พ.ศ. 2556 (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่งและจํานวน
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ความจํ า เป็ น หรื อ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ...

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และแสดง
เจตนาในการขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
2) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยตําแหน่ง
และลักษณะงานเดิมตรงกับตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน
3. การรับสมัคร (วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นแบบแสดงความประสงค์และสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบํารุง/เงินรายได้สถานศึกษา) เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ด้ ว ยตนเองได้ ที่ . ...............(กรม/รพศ./รพท./รพช./สสอ./วพบ./วสส./วทก.).................. ตั้ ง แต่ วั น ที่
………………… ถึง ...…………….. ในวันและเวลาราชการ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.).......... จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ …………………………………… ณ……………………………………
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1) องค์ประกอบที่ ๑ (๒๕ คะแนน) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
2) องค์ประกอบที่ ๒ (๒๕ คะแนน) สมรรถนะ พิจารณาจากสมรรถนะในด้านต่าง ๆ
3) องค์ประกอบที่ ๓ (๕๐ คะแนน) คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่งงานพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในด้านต่าง ๆ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
7. เงื่อนไขในการจัดจ้าง
1. ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ประเมิน กรณีที่ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่มีชื่อตําแหน่งตรงกับตําแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ขอประเมิน ใช้คุณวุฒิที่จ้างมีสาขาวิชาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแต่
ต่ า งระดั บ กระทรวงสาธารณสุ ขจะนํ าเสนอคณะกรรมการบริ หารพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขพิ จารณายกเว้ น
คุณสมบัติเฉพาะรายต่อไป ทั้งนี้ สําหรับการจัดจ้างผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
2. สําหรับการจัดจ้างให้หน่วยงานจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามบัญชีรายชื่อรายหน่วยงาน
3. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เช่น ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้ถือว่าบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอันยกเลิก
8. การประกาศ...

-38. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
...............(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)............... จะตรวจสอบอายุงานลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน) เงินบํารุง ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งทุกราย
ทั้งนี้ ต้องเป็นการจ้างงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ที่มีการจ้างงานต่อเนื่องกัน และประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับอายุงานจากมากไปหาน้อย ในวันที่ ………………………… ณ…………………………………
กรณีมีอายุงานเท่ากัน ให้หน่วยงานนําคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับตําแหน่งมาประกอบการพิจารณา
9. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทําสัญญาจ้างตาม......(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.).....กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………….
(…………………….……………………………)
(ลงชื่อ)...(อธิบดี/นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...

(ตัวอย่าง)
เอกสารแนบท้ายประกาศ...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...........
ลงวันที.่ ....................................................................
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
เพื่อประเมินเข้าสูต่ าํ แหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับที่
1

ส่วนราชการ
โรงพยาบาล......................

2

โรงพยาบาล......................

ตําแหน่ง

จํานวน (อัตรา)

(ตัวอย่าง)
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ประกาศ...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...........
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่ง

ตามที่...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)........... ได้จัดให้มีการดําเนินการ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินแล้ว นั้น
...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)........... จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ............เดือน...........................พ.ศ. .................
(ลงชื่อ) .................................................
...(อธิบดี/นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...

(ตัวอย่าง)
เอกสารแนบท้ายประกาศ...........(กรม/สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./วทก.)...........
ลงวันที.่ ....................................................................
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะของบุคคลทีเ่ หมาะสมกับตําแหน่ง
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
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ผู้รู ับผิดชอบงานบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขุ
เขตสุขภาพ

วพบ.,วสส.,วทก.,กรมอนามััย
เขต 1
เขต 2
เขต 3
เขต 4
เขต 5
เขต 6
เขต 5,เขต 6
เขต 7
เขต 8
เขต 9
เขต 10
เขต 11
เขต 12

ชื่อ - นามสกุล

ส่วนราชการ

กรมการแพทย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต

จ.สมุทรสาคร,จ.เพชรบุรี
จ.จันทบุรี,จ.ตราด,จ.ระยอง
กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทย ฯ

นางสาวธนาภรณ์์
นางสาวนิตยา
นางกรพินธุ์
นางศิราณี
นางศราณ
นางสาวจินดารัตน์
นายกฤตธี
นางสาวอัศรินทร์พร
นางสาวกัญจน์ชญา
นายคงสรร
นายทองพูน
นางสาวธันย์ชนก
นายจิรวัฒน์
นางสาวบัวแก้ว
นางสาวบวแกว
นายกฤษนันท์

อีเมล์

สุขสัมั พันั ธ์์
อภิเดช
คุณาพรพิทักษ์
ไมทอง
คุ้มเดช
นรภัยพิพากษา
มอนเตเนโกร มาร์ติน

thanapohn.suk@gmail.com
nittaya_moph@hotmail.com
korapin.bookko@gmail.com
applemoph2556@gmail com
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สู่ไชย

pangmarron@gmail.com

ธนาวุฒิ
พลทััพ
จันทร์เพ็ญ
เอกมณีโรจน์
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ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง
เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
----------------------------------------------------------------------1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เข้าสู่ตําแหน่ง พกส.

กรม/สสจ./รพศ./รพท./
วพบ./วสส./วทก.

2. หน่วยงานประกาศรับสมัครคัดเลือก

กรม/สสจ./รพศ./รพท./
วพบ./วสส./วทก.

3. หน่วยงานแจ้งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุงทุกคน
เขียนแบบแสดงเจตนาเข้ารับการคัดเลือก

กรม/ รพศ./รพท./รพช./
สสอ./วพบ./วสส./วทก.

4. หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับคัดเลือก

กรม/ รพศ./รพท./รพช./
สสอ./วพบ./วสส./วทก.

4.1 มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประเมินและ
4.2 ขาดคุณสมบัติ กรณีตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่มชี อื่ ตําแหน่งตรงกับตําแหน่ง พกส. ทีข่ อประเมิน ใช้คณ
ุ วุฒิที่จ้างมี
สาขาวิชาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแต่ตา่ งระดับ
5. หน่วยงานประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

กรม/สสจ./รพศ./รพท./
วพบ./วสส./วทก.

6. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น*ประเมินตามแบบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
คะแนนเต็ม 50 คะแนน

*หน.งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/
ผอ.รพ.สต./ผอ.สอ.
เฉลิมพระเกียรติ

7. คณะกรรมการ***ประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
โดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

***คณะกรรมการ
คัดเลือกที่แต่งตัง้

8. หน่วยงานตรวจสอบอายุงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ที่ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหน่งทุกราย

กรม/ รพศ./รพท./รพช./
สสอ./วพบ./วสส./วทก.

9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเรียงตามลําดับอายุงาน

กรม/สสจ./รพศ./รพท./
วพบ./วสส./วทก.

10.ส่งไฟล์ PDF และ Excel.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล.

กรม/สสจ./รพศ./รพท./
วพบ./วสส./วทก.

