
ปัจจัยตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ. ก าหนด

หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 หรือ

หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/235 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560



ปัจจัยตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ. ก าหนด
ปัจจัยท่ี 1  ประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ 
             ไม่น้อยกว่า 2 ป ี(30%)
ปัจจัยท่ี 2  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (20%) 
ปัจจัยท่ี 3  ความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ (30%)

•  ความขาดแคลน ทุกสายงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย คือ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา หรือ
•  ต าแหน่งที่ขาดแคลน หาผู้มาบรรจุยาก

ปัจจัยท่ี 4  การบรรจุเข้ารับราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
   และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ. ก าหนด (20%)

(ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 และ 11 กรกฎาคม 2556)



วิธกีารคดิจ านวนเงนิจากปัจจยัตามหลกัเกณฑท์ี่ ก.พ. ก าหนด

ส่วนต่างของช่วงเงินเดือนตามคุณวฒุิ (ขั้นสูง - ขั้นต่ า) × น้ าหนักร้อยละของปัจจัยบรรจุที่ก าหนด
ตัวอย่าง
วุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต + ประสบการณใ์นการท างาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ช่วง 15,000 บาท – 16,500 บาท (ส่วนต่างเงนิเดือน = 1,500 บาท)
ได้รับ ปัจจัยที่ 1 ประสบการณใ์นการท างานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ 

       ไม่น้อยกว่า 2 ปี (30%)
จ านวนเงินปัจจัย = 1,500 บาท ×   30    = 450 บาท

100

100

บรรจุในอัตราเงินเดือน 15,000 บาท รวมกับเงินปัจจัยที่ได้รับ 1 ปัจจัย 
รวมบรรจุ 15,450 บาท (15,000 บาท + 450 บาท)



หนังสอืส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/154 ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2556

ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
1. พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือ นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556)
2. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือ นร 1012.2/235 ลงวันที ่16 ตุลาคม 2560)
3. ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ทีไ่ด้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป (หนังสือ นร 1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556)
   หมายเหตุ กรณไีด้รับการจ้างเป็นพรก./พกส. ต่อจากลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับสิทธิตาม ข้อ 1 หรือ 2 

4. บุคคลตามข้อ 1,2 และ 3 ต้องได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงาน จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุ 
   เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ลาออก ณ วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ)

และ หนังสือส านกังาน ก.พ. ที ่นร 1012.2/235 ลงวนัที ่16 ตุลาคม 2560



1. การให้ได้รับเงินเดือนกรณีแรกบรรจุ
   เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนด + ผลรวมของจ านวนเงินที่ได้รบัการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะการเพิม่คา่จา้งประจ าป)ี
    หมายเหตุ เงนิเดอืนที่ได้รบัในวันทีบ่รรจุเข้ารับราชการ จะต้องไมเ่กินเงนิเดือนขั้นสูงของต าแหนง่ทีไ่ด้รับแต่งตัง้

2. การนับระยะเวลาเพื่อประโยชน์การแต่งตั้ง
   สามารถน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ขณะเป็น ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/
   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นับถึงวันก่อนบรรจุเข้ารับราชการ มานับรวมเป็นระยะเวลาราชการได้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ



3. ผลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
    ให้ถือว่าผลการปฏบิัติงาน ผลงาน ประสบการณ์ ขณะเป็น ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ/
    พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของผู้ได้รับการบรรจุ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งได้

4. การเลื่อนเงินเดือน
   ให้น าผลการปฏบิัติงานขณะเป็น ลูกจ้างชั่วคราว/พนกังานราชการ/พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
    ของผู้นั้นในรอบการประเมินนั้น มาใช้เป็นผลการปฏิบัติราชการเพื่อพจิารณาเลื่อนเงินเดือน
    ในรอบการประเมินนั้นได้เป็นกรณีพิเศษ

5. การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
    ให้น าเวลาการด ารงต าแหนง่ขณะเป็น ลูกจา้งชั่วคราว/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
    ซึ่งเป็นต าแหนง่ที่ใช้คุณวุฒิในระดับเดียวกันกับคุณวฒุิที่ใช้บรรจุเป็นขา้ราชการมานบัรวมได้ 
    ทั้งนี้คุณวุฒิที่เพิ่มต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (Spec)



เงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด

1. ต้องมีคุณสมบัตติรงตามคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
  ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งที่ได้รบัการบรรจุ

2. มีคุณสมบัตทิั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 
   แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3. ต้องปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   ห้ามโอนไปส่วนราชการอืน่ ยกเว้นลาออก



1. เลือกรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก.พ. ก าหนด (เงินเดือนแบบช่วง + ปัจจัยบรรจ)ุ
   จะไม่ได้รับ สทิธิประโยชน์ ตาม ว 154 และ ว 235

2. เลือกรับสิทธิประโยชน์ ตาม ว 154 (ส าหรับพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว)
   หรือ ว 235 (ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
   จะไม่ได้รับ ปัจจัยตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนด


