การกาหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ของกระทรวงสาธารณสุข

นายบรรจง ดาแพร
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16 มีนาคม 2563

สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. นิยาม
4. วิธีการดาเนินการ
5. ตัวอย่างการรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
ภาคผนวก
- หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563
- แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ

หน้า
1
1
1
2
2
3
5-6
7-8

1
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และ หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 15
ลงวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้กาหนดคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้ น
และระดับสูง ว่าจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้กาหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับ ตาแหน่งประเภทอานวยการ
เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
เพื่อให้การดาเนินการของส่วนราชการต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
มีมติกาหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่ งประเภทอานวยการ ของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นและระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน / ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ประเภทอานวยการ
3. นิยาม
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน
ต่างพื้น ที่ หรื อต่างลั กษณะงานไม่น้ อยกว่า 3 อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยอาจเป็นประสบการณ์
ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานรวมกันได้ แต่ถ้าเป็นกรณี
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงานในเวลา
เดียวกันให้นับได้เพียงอย่างเดียว
ต่างสายงาน หมายถึง ชื่อของสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.กาหนดไว้ ต่างกัน
โดยจะต้องมีห น้าที่ความรั บผิ ดชอบและลั กษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่งต่างกันด้ว ย ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ.
กระทรวงกาหนด
ต่างหน่วยงาน หมายถึง ชื่อของกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ ที่ปรากฏในกฎหมาย หรือกฎที่แบ่ง
ส่วนราชการนั้น ต่างกัน มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกันด้วย ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ.
กระทรวงกาหนด
ต่างพื้นที่ หมายถึง ชื่อของอาเภอ เขต จังหวัด หรือประเทศ ต่างกัน
ต่างลักษณะงาน หมายถึง ชื่อของตาแหน่งในสายงาน หน่วยงาน หรือพื้ นที่คงเดิมแต่งานที่ปฏิบัติ
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนด

2
4. วิธีการดาเนินการ
การกาหนดประสบการณ์ ในงานที่ห ลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไข
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาว่า “ประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลาย” ให้หมายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่าง
ลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 2 อย่าง อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป คาว่า “ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย”
ให้มายถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพื้นที่ หรือต่างลักษณะงาน
ไม่น้อยกว่า 3 อย่าง โดยมีระยะเวลาปฏิบัติราชการอย่างละไม่น้อยกว่า 2 ปี
กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาในการพิจารณาประสบการณ์ ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทุกกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ใด ได้รับหรื อเคยได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการมาแล้วก่อนวันที่ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามหนังสื อ กระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวัน ที่ 23 สิงหาคม 2561 บังคับตามเงื่อนไข ให้ถือว่าผู้นั้นมีประสบการณ์
ในงานที่หลากหลาย
5. ตัวอย่างการรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
(ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.05/ว 510 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561)
ชื่อ – สกุล นายกาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว
.
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่
0000
.
ส่วนราชการ
สานักเอบี
กรม
กรมเอบี
ดังนี้
1. ต่างสายงาน
ลาดับที่
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ระยะเวลา
1
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3-4
1 เม.ย. 2530 - 31 มี.ค.
ส่วนราชการ สานักดีอี กรมดีอี
2535
(รวมระยะเวลา 5 ปี)
2
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4-7
1 เม.ย. 2535 - 30 ก.ย.
ส่วนราชการ สานักดีอี กรมดีอี
2543
(รวมระยะเวลา 8 ปี 6 เดือน)
2. ต่างหน่วยงาน
ลาดับที่
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
1
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7
ส่วนราชการ สานักเอ็มจี กรมจีเอ็ม
2
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ส่วนราชการ สานักโอเอ กรมโอเอ

ระยะเวลา
1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2547
(รวมระยะเวลา 4 ปี)
1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2560
(รวมระยะเวลา 3 ปี )

3
6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
1

กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2590 4085 โทรสาร 0 2591 8205
เว็บไซต์ http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm02

3
4

กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000

ภาคผนวก
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