แนวทางการดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ของกรมอนามัย สำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และประสงค์รับสิทธิประโยชน์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16 มี.ค. 2563
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาสิทธิประโยชน์
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1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.2/235 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบไปด้วย การได้รับเงินเดือน
เมื่อได้รับการบรรจุเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสู ง ขึ้น
และการย้าย โอน เลื่อนระดับ
จากการดำเนินการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัย สำหรับผู้ที่เคยเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและประสงค์รับสิทธิประโยชน์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235
ลว. 16 ต.ค. 2560 พบว่าผู้ได้ร ับ การบรรจุเข้ารับราชการไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการบรรจุ
เข้ า รั บ ราชการตามหนั ง สื อ สำนั ก งาน ก.พ. ที ่ นร 1012.2/235 ลว. 16 ต.ค. 2560 และส่ ง เอกสาร
เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุล่าช้า ส่งผลให้การได้รับเงินเดือนล่าช้าตามไปด้วย และบางรายส่งเอกส าร
มาแล้ว ไม่เป็น ไปตามเงื่อนไขการรับ สิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ไม่ระบุล ักษณะงาน
หรือระยะเวลาที่ทำงาน จึงต้องส่งกลับไปแก้ไขให้ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมทั้งการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้ได้รับการบรรจุอาจคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ได้รับการบรรจุใ หม่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการออกคำสั่ง
และรายละเอียดของเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนิ นการออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมอนามัย
สำหรับ ผู้ที่เคยเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและประสงค์รับสิทธิ ประโยชน์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1012.2/235 ลว. 16 ต.ค. 2560
3. หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อ นไข การพิ จ ารณาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ พ นั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235
ลว. 16 ต.ค. 2560 ดังนี้
3.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์
“พนักงานกระทรวงสาธารณสุข” ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงาน
ประจำในกระทรวงสาธารณสุข อยู่ก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานจนถึงวันก่อน
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเนข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข กรณีเคยได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวมาก่อน จะต้องเป็นการจ้างต่อเนื่องทุกช่วงเวลา และในการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว จะต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจำเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
3.2 สิทธิประโยชน์
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตำแหน่งนั้น หากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ให้ได้รับเงินเดือนโดยนำอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนดไว้ เป็ นอัตราเงินเดือนเริ่มต้น บวกกับผลรวม
จำนวนเงินที่เลื่อนขณะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับต่ำกว่าปริญญา
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และได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ได้รับเงินเดือนโดยนำ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนดไว้ เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้น บวกกั บผลรวมจำนวนเงินที่เลื่อน
ขณะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ กรณีโ อน ย้าย เลื่อนระดับ และการให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในขณะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นับถึงวันก่อนบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญมานับรวมได้
4. วิธีการดำเนินการ
4.1 การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และวิธ ีการคำนวณเงินเดือน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลว. 16 ต.ค. 2560
ขั้นตอนการดำเนินการ
รายละเอียด
1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
1. คำสั ่ ง จ้ า งเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งเป็ น พนั ก งาน
จากเอกสารหลักฐาน
กระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
2. คำสั่งการเพิ่มอัตราค่าจ้างประจำปี ตั้งแต่ได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
3. หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมระบุลักษณะงาน
4. สำเนาปริญญาบัตร/ ใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง และบิดามารดา
6. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (จนท.นำมาทำสำเนาเป็นเอกสารแนบ
ประกอบการจัดทำคำสั่ง)
7. สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตให้แนบ
สำเนาใบมรณะบัตร)
8. หนังสือแสดงความจำนงการบรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้สิทธิประโยชน์
ตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1010.2/235 ลว 16 ต.ค. 2560
2. การคำนวณการให้ได้รับ
ยกตัวอย่าง
เงินเดือน ณ วันที่บรรจุแต่งตั้ง น.ส. ปวีณา ใจดี ได้รับการบรรจุ แ ต่ งตั้ ง เข้า รั บราชการ ตั้งแต่ ว ั น ที่
1 ม.ค. 61 ระดับปริญญาตรี และเคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 และได้รับการเพิ่มค่าจ้างประจำปี ดังนี้
วัน เดือน ปี

อัตราเพิ่มค่าจ้าง
ประจำปี
1 ต.ค. 57
480
1 ต.ค. 58
560
1 ต.ค. 59
660
1 ต.ค. 60
750
รวม
2,450
คำนวณเงินที่ได้รับในวันบรรจุ ดังนี้
- เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.กำหนด ระดับปริญญาตรี
15,000 + 2,450 = 17,450 บาท
ดังนั้น จะได้รับเงินเดือนในวันบรรจุแต่งตั้ง =17,450 บาท
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4.2 การให้ได้รับเงินเดือนกรณีบรรจุใหม่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
1. อั ต ราเงิ น เดื อ นตามที ่ ก.พ.รั บ รอง ตาม ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับ
ลว.27 ธ.ค.55
เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระดับการศึกษา
ว 20/55
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. เงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสำหรับคุ ณวุฒิ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
56
ปวท.

10,840-11,930

ปวส.

11.500-12,650

ปริญญาตรี 4 ปี

15,000-16,500

ปริญญาตรี 5 ปี

15,800-17,380

ปริญญาโท

17,500-19,250

พบ.,ทพ.+ใบอนุญาต 18,020-19,830
วุฒิบัตรฯ 3 ปี

21,000-23,100

วุฒิบัตร 4-5 ปี

21,610-23,780

*************************
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4.3 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

เอกสารประกอบการ
ทำคำสั่งไม่ถูกต้อง
3 ชั่วโมง
ตามหลักเกณฑ์และ
จัดส่งล่าช้า

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

10 นาที

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

45 นาที

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

เสนอคำสั่งบรรจุ/หนังสือแจ้งหน่วยงาน
เพื่อเสนออธิบดีลงนาม
(ผ่านผอ.กองจ.)

5 วัน

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

ออกเลขคำสั่งกรมอนามัย

15 นาที

นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง

คัดสำเนาคำสั่ง
ยืนยันคำสั่งในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์

15 นาที

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

นางสาวสุกัญญา ชำนาญศิริ
นางสาวกนกลักษณ์ อภิชัยสวัสดิ์

เวียนคำสั่ง

15 นาที

นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง

จัดเก็บเรื่องเดิม

5 นาที

นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง/
ข้อผิดพลาด

รับเรื่องและเอกสารประกอบการจัดทำคำสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตรวจสอบเอกสาร
ไม่ครบ
ครบ

ประสานแก้ไข/ขอเอกสารเพิ่มเติม
ครบ

เอกสารประกอบการ
จัดทำคำสั่งบรรจุ (ตามลำดับที่ขึ้นบัญชี) และ ทำคำสั่งไม่ถูกต้อง
กรอกข้อมูลลงในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิคส์ ตามหลักเกณฑ์

*************************
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5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้รับผิดชอบงานบรรจุและแต่งตั้ง รับเอกสารประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุจากงานสรรหา
2. ตรวจสอบเอกสาร ได้แก่
1) แบบแสดงความจำนงเลือกสถานที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการของกรมอนามัย
2) ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
3) ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอนามัย
4) หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์และวีธีการบริหารงานบุคคลของกรมอนามัย
5) แบบแสดงความจำนงการบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับผู้ที่มีสิทธิบรรจุเข้ารับราชการตาม ว 235 และ
ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
6) สำเนาปริญญาบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร/สำเนาหนังสือรับรอง
7) สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน
8) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9) สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของตนเองและบิดามารดา
10) สำเนาใบสำคัญการสมรสของบิดามารดา
11) หนังสือรับรองการทำงาน (มีการระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติ)
12) สัญญาจ้างลูกจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีบรรจุตาม ว 235
13) คำสั่งเลื่อนเงินตอนเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
14) คำสั่งลาออกจากพนักงานราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3. ประสานแก้ไข/ขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน งานบรรจุและแต่งตั้งจะโทรประสาน
กับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้จัดส่งเอกสารที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
4. จัดทำคำสั่งบรรจุ และกรอกข้อมูลลงในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิคส์ งานบรรจุและแต่งตั้งจะจัดทำคำสั่ง
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
5. เสนอคำสั่งบรรจุ และหนังสือแจ้งหน่วยงานให้อธิบดีลงนาม (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
6. สารบรรณกลุ่มสรรหา รับคำสั่งที่ลงนามแล้ว ส่งมอบให้งานบรรจุและแต่งตั้ง
7. งานบรรจุและแต่งตั้งนำคำสั่งที่ลงนามแล้วไปออกเลขคำสั่งกรมอนามัย
8. เมื่อออกเลขคำสั่งกรมอนามัยแล้ว นำมาคัดสำเนาคำสั่ง และยืนยันคำสั่ง โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เลขที่คำสั่ง วันที่คำสั่งมีผล และวันที่ลงนามอนุมัติ ในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
9. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งสำเนาคำสั่งบรรจุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัดที่บรรจุ
10. เวียนคำสั่ง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่งสำเนาคำสั่งให้กลุ่มทะเบียนประวัติฯ งานจ.18 และกองคลัง
11. จัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุ
6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
ลำดับ
1
2
3

ช่องทางการร้องเรียน/แนะนำบริการ
กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2590 4066 โทรสาร 0 2591 8205
เว็บไซต์ http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm02

ภาคผนวก
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