แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ทาสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2564
............................................
1. ให้จังหวัดต้นสังกัด/จังหวัดที่แพทย์มารายงานตัวเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ข้ามจังหวัด) แล้วแต่กรณี
จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ และแฟ้มประวัติข้าราชการ ตามเอกสารแนบ 1 โดยขอให้
จัดส่งสาเนาเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทาคาสั่งบรรจุ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และแบบสรุปแจ้งวันรายงานตัวปฏิบัติราชการตามเอกสารแนบ 2 ไปให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มารายงานตัว
2. กรณีแพทย์และทันตแพทย์ ผู้ทาสัญญาฯ และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จาก
แพทยสภาหรือทันตแพทยสภา อาจบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข หรือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ก่อนได้ โดยต้องแสดงความจานงและรับทราบสิทธิตามสถานะที่พึงจะได้รับ
เช่น ไม่ได้รับสวัสดิการของทางราชการ เป็นต้น หากประสงค์จะบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ให้จังหวัดแจ้งข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มารายงานตัว ทั้งนี้ การนับ
ระยะเวลาการชดใช้ทุนตามสัญญาฯ ให้นับรวมช่วงเวลาการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนได้
3. เงิ น ยื ม ทดลองส าหรั บ ข้ า ราชการบรรจุ ใหม่ ให้ ด าเนิ น การตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203.032/ว 410 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557
4. การปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ และสถานที่
ฝึกอบรมสาหรับทันตแพทย์ ผู้ทาสัญญาฯ กรณีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ผ่า น ให้ดาเนินการ
ตามแนวทางที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
5. การทดลองปฏิบัติห น้าที่ราชการ ให้ดาเนินการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ กาหนด
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ขอให้จังหวัดดาเนินการตามที่ ก.พ. กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
ส าหรับ แพทย์ ที่ ไปปฏิบั ติง านเพิ่ม พู นทั ก ษะข้ามจัง หวัด ซึ่ ง อยู่ร ะหว่างทดลองปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ ขอให้ส่วนราชการที่ แพทย์ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ กาหนดให้ผู้ บังคับบัญ ชามีห น้าที่ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมอบหมายให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน และส่งแบบ
มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบั ติหน้าที่ราชการ (สาหรับ
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการ) ไปให้จังหวัดต้นสังกัดด้วย
6. กรณี ฝ ากฝึกเพิ่ ม พู นทั ก ษะนอกพื้นที่ ของจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะจัดทาคาสั่งไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานเพิ่มพูนทักษะ ส่วนการฝึกเพิ่มพูนทักษะภายในจังหวัดขอให้จังหวัด
จัดท าคาสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการที่ ห น่วยงานเพิ่ม พูนทั ก ษะ แล้วส่งส าเนาคาสั่งให้ส านัก งานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
7. แพทย์ และทันตแพทย์ ผู้ทาสัญ ญาฯ ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ แล้วลาออกก่อน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้แจ้งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
โดยด่วน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
8. แพทย์...

-28. แพทย์ และทั นตแพทย์ ที่ ส าเร็จการศึกษาล่าช้า ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะดาเนินการบรรจุแต่งตั้ง โดยขอให้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น
9. กาหนดเวลาและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งที่จัดสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แพทย์ และ
ทั นตแพทย์ ผู้ท าสัญ ญาเข้าปฏิบัติง านชดใช้ทุ นกั บ ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 256 4
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
..........................................................

แนวทางสาหรับข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาศึกษาต่อ
หลักสูตรแพทยศาสตร์หรือทันตแพทยศาสตร์
............................................
1 กรณี ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ฯ จากแพทยสภาหรื อ ทั น ตแพทยสภา
ให้ไปรายงานตัวส่วนราชการสังกัดเดิม และให้สังกัดเดิมส่งตัวไปปฏิบัติงานยังสังกัดใหม่ที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กรณีข้ามจังหวัดแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบเพื่อจะได้จัดทาคาสั่งย้ายต่อไป
2 กรณี ไม่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ฯ จากแพทยสภาหรื อ ทั น ตแพทยสภา
ให้ไปรายงานตัวปฏิบัติงานส่วนราชการเดิม และนับเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ หากสอบผ่าน
ได้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ฯ แล้ ว ให้ ส่ ง ตั ว ไปปฏิ บั ติ ง านยั ง สั ง กั ด ใหม่ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ทุ น
กรณีข้ามจังหวัด แจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบเพื่อจะได้จัดทาคาสั่งย้ายต่อไป

