
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
 

 

1 คู่มือการบนัทกึข้อมลูการจัดต าแหนง่  

ข้ันตอน วิธีการ การจัดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน่วยงานท่ีได้รับ
การปรับระดับ (ยกฐานะ) เปลี่ยนช่ือกลุ่มงาน/หน่วยงาน 

 การจัดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างตามหนังสือส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 1707 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 กรณีหน่วยงานได้รับ
การปรับระดับ(ยกฐานะ) เปลี่ยนช่ือกลุ่มงาน หรือเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ณ ปัจจุบัน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่ง  
ทั้งตาม จ. 18 ตามระบบอัตราก าลัง โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน ค าสั่งต่าง ๆ  ที่มีผลก่อน
วันที่จะด าเนินการจัดต าแหน่งฯ พร้อมทั้งบันทึกในระบบให้ครบถ้วน หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกและลดปัญหาในการด าเนินการจัดคนลง 
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบ HROPS โดยเลือกตามประเภทบุคลากรที่ต้องการจัดต าแหน่งและจัดคนลง ดังนี ้

 
 

 ประเภทข้าราชการ เข้าเมนู ดังน้ี  
หน้าแรก > ข้าราชการ > บรรจุแตง่ตั้ง > งานบรรจุแตง่ตั้ง > จัดคนลงโครงสร้างใหม ่
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2 คู่มือการบนัทกึข้อมลูการจัดต าแหนง่  

  ประเภทลูกจ้างประจ า เขา้เมนู ดังน้ี 
หน้าแรก > ลูกจ้างประจ า > งานลูกจ้างประจ า > จัดคนลงโครงสร้างใหม ่

                          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ประเภทพนักงานราชการ เขา้เมนู ดังน้ี  
หน้าแรก > พนักงานราชการ > งานพนักงานราชการ > จัดคนลงโครงสร้างใหม ่

                                

 

  
  ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้าเมนู ดังน้ี 

หน้าแรก > พนักงานกระทรวงสาธารณสุข > งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข > จัดคนลง
โครงสร้างใหม ่

                           

 

  ประเภทลูกจ้างชั่วคราว เข้าเมนู ดังน้ี 
หน้าแรก > ลูกจ้างช่ัวคราว > งานลูกจ้างช่ัวคราว > จัดคนลงโครงสร้างใหม ่
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3 คู่มือการบนัทกึข้อมลูการจัดต าแหนง่  

 2. เมื่อเข้าสู่ระบบจัดคนลงโครงสร้างใหม่แล้ว หน้าจอจะแสดงผลหน่วยงานเริ่มต้นเพียง 10 รายการ  

2.1 เลือกค้นหาหน่วยงานที่ต้องการจัดคนลง ดังนี้ เลือกหน่วยงาน  กดค้นหา 
 

 

 

 

2.2 ให้เลือกหน่วยงานที่ตอ้งด าเนินการจัดคนลง โดยเลือกจาก     ทางด้านขวา  
                          เลือกรายละเอียดของวันที่ 1 เมษายน 2563 ดังภาพ 

 ** กรณีหน้าจอแสดงช่ือหน่วยงานมากกว่า 1 รายการ ให้เลือกรายการวันที่ 1 เมษายน 2563 

 
2.3 หากไม่เลือกค้นหาเฉพาะหน่วยงานหรือต้องการดหูน่วยงานทั้งหมด ให้เลือก “แสดง”    
     และเลือกจ านวนที่ต้องการให้แสดงผล หรือเลอืก MAX เพื่อให้แสดงทัง้หมด 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2563 
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4 คู่มือการบนัทกึข้อมลูการจัดต าแหนง่  

3. เมื่อเข้าสู่หน่วยงานทีเ่ลอืกแล้ว ใหเ้ลือกกลุ่มงาน/งานตามโครงสร้างเดิม (กลุ่มงานที่เลือก 
   จะแสดงแถบสเีหลือง) ที่ต้องการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม ่

ความเคลื่อนไหว ระบุ “แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามโครงสร้าง รพศ./รพท.” 

 หากไม่พบกลุม่งานที่ตอ้งการใหเ้ลือก MAX เพื่อแสดงผลทั้งหมด  

 
4. ระบบจะแสดงผลข้อมลู 2 ส่วน คือ ข้อมูลตาม จ. 18 และข้อมูลตามระบบอัตราก าลงั (อต.)  
    ให้ด าเนินการจัดคนลงในส่วนของ ข้อมูลตาม จ. 18 โดยเลือกที่ ทางด้านขวา  
    ระบบจะเปิดให้ท าการแก้ไข 

5. เริ่มจัดคนลงโดยตรวจสอบ “หน่วยงานใหม่” และ “หน่วยงานภายในตามโครงสร้างใหม่”  
   ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขจัดไปยงักลุม่งาน/งานตามโครงสร้างใหม ่
   และกรอบอัตราก าลงัที่ก าหนดไว้ (กรณีไปปฏิบัติราชการที่อื่นให้ใสห่น่วยงานที่ไปปฏิบัติด้วย) 
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5 คู่มือการบนัทกึข้อมลูการจัดต าแหนง่  

6. ตรวจสอบข้อมลูประเภทต าแหน่ง ระดบั สายงาน ต าแหน่งบรหิาร (ถ้าม)ี สาขาความเช่ียวชาญ      
    ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม หรือมีมติ อ.ก.พ. กระทรวง ก าหนดต าแหน่งไว้ให้ถูกต้อง  
    หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ประสานกลุม่งานอัตราก าลงัตรวจสอบและแก้ไข 

 

 

7. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ รพศ./รพท. ให้เลือก “หน่วยงานภายในตามโครงสร้างใหม่” เป็นค่า Null  
   ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ให้จัดต าแหนง่ไว้ใต้ ผอ.รพศ./รพท. ตามโครงสร้างหรือจัดต าแหน่ง 

              ลงกลุม่งานทีม่ีสายงานตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง 
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6 คู่มือการบนัทกึข้อมลูการจัดต าแหนง่  

8. เมื่อด าเนินการจัดคนลงเสร็จเรียบร้อยทั้งหน่วยงานแล้ว สามารถพิมพ์รายงานการบันทึกข้อมูล  
    การจัดคนลงเป็น pdf ได้ โดยการเลือก  เพื่อใช้ตรวจสอบ 
    การบันทึกข้อมูลและขอให้หน่วยงานท าการตรวจสอบผลการบันทึกให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง  
    และกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด หากไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ การออกรายงานจัดคนลงส าหรบับุคลากรประเภทอืน่ ๆ  ท าตามข้ันตอนเช่นเดียวกันกบัประเภทข้าราชการ 
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แนวทางการด าเนินการจัดต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

 

1. ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ข้อมูลต ำแหน่ง ข้อมูลหน่วยงำน รวมถึงบันทึกข้อมูลค ำสั่งต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดต ำแหน่งแหละแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งในระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำธำรณสุข ให้ถูกต้อง ครบถ้วน หำกพบว่ำข้อมูลไม่ถูกต้องให้ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง หรือประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 2. กำรจัดคนลงให้จัดทุกประเภทบุคลำกรทั้งต ำแหน่งว่ำงและต ำแหน่งที่มีคนครองตำมบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือน (จ. 18) ตำมโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังใหม่ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 1707 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 
 3. ให้หน่วยงำนชะลอกำรด ำเนินกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลไว้ก่อน จนกว่ำจะด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งแล้วเสร จ 
 4. ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรและข้ันตอน ดังนี้ 

ล าดับท่ี ประเด็น การด าเนินการ ตัวอย่าง 
1. รูปแบบกำรจัดคนลงควร

ด ำเนินกำรในลักษณะใด 
1.1 หน่วยงำนควรพิจำรณำด ำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร 
1.2 จัดต าแหน่งและบุคคลที่มีอยูจ่ริงตาม จ.18   

1.3 กรอบอัตรำก ำลังของแต่ละหน่วยงำนให้ถือตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
ว 1707/14 มิ.ย.60 ดังน้ี  
- จัดได้ไม่เกินขั้นต่ ำที่ก ำหนด  
- กรณีต ำแหน่งที่มีอยูเ่ดิมตำม จ.18 เกินกรอบอัตรำก ำลัง 

ที่ก ำหนด ให้จัดไว้ท่ีหน่วยงำนเดิมได้ โดยให้จัดลง 
กลุ่มงำน/งำน ในโครงสร้ำงที่ก ำหนดให้มีสำยงำนน้ัน 

1.4 กำรจัดต ำแหน่งและกำรจดัคนลงฯ ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยน
ต ำแหน่งประเภท สำยงำน หรือระดับ ที่มีอยู่เดิม 

1.5 กำรจัดโดยเกลีย่ต ำแหน่งให้เกลีย่ไดเ้ฉพำะในหน่วยงำน
เดียวกันเท่ำน้ัน เช่น จำกกลุ่มงำนหน่ึง ไปอีกกลุ่มงำนหน่ึง 
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ล าดับท่ี ประเด็น การด าเนินการ ตัวอย่าง 
2. กรอบอัตรำก ำลัง 

กลุ่มสายงานสนับสนุน
การให้บริการ  
สายสนับสนุนวิชาชีพหลัก 
วิชาชีพเฉพาะ และ
สนับสนุนงานบริหาร  
ใน สสจ. สสอ. และ รพ.สต. 
มีได้หรือไม่ ถ้ำมีได้
ก ำหนดให้มีได้อย่ำงไร 

2.1 รพ.สต./สอน. กำรบริหำรกรอบอัตรำก ำลัง 
กลุ่มสำยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำร สำยสนับสนุนวิชำชีพหลักหรือ 
สำยวิชำชีพเฉพำะ ให้ใช้หลักกำรเดียวกันกับ รพศ./รพท./รพช. คือ 
กรอบอัตรำ ก ำลังสำยวิชำชีพหลักและสำยวิชำชีพเฉพำะ ไม่เกินร้อยละ 60 

 
2.2 สสจ. และ สสอ. กำรบริหำรจัดกำรกรอบ

อัตรำก ำลังกลุ่มสนับสนุนกำรให้บริกำร สำยสนับสนุนวิชำชีพหลัก หรือ
สำยวิชำชีพเฉพำะ หรือสำยสนับสนุนงำนบริหำร หำกมีผู้ปฏิบัติงำน 
ในกลุ่มสำยงำนดังกล่ำวให้จัดไว้ยังหน่วยงำนที่โครงสร้ำงฯ ก ำหนดให้มีได้ 
ยกเว้น ลูกจ้ำงประจ ำที่มีอยู่เดิมให้จัดไว้ในกลุ่มงำน/งำน ที่มีภำรกิจ
เก่ียวข้องกับต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำน้ัน 

 

ตัวอย่าง 2.1 การคิดสายสนับสนุนวิชาชีพใน รพ.สต. 
รพ.สต. ก อ ำเภอบำงกรวย สสจ.นนทบรุี มีสำยวิชำชีพ ดังนี้ 

ล าดบั สายงาน กรอบ สายลูก 

1 นวก.สำธำรณสุข(ทันตสำธำรณสุข)/
จพ.ทันตสำธำรณสุข 1 เกณฑ ์

60% 
 

= 16x60 
100 

=9.6 

2 นวก.สำธำรณสุข(เภสัชกรรม)/จพ.
เภสัชกรรม 1 

3 พยำบำลวิชำชีพ 4 
4 นวก.สำธำรณสุข/จพ.สำธำรณสุข 10 
5 แพทย์แผนไทย/จพ.สำธำรณสุข

(อำยุรเวท)/นักกำรแพทย์แผนไทย 0 

รวมทั้ง รพ.สต. 16 9  

3. กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสำย
สนับสนุนกำรให้บริกำร
(สนับสนุนวิชำชีพหลกั 
วิชำชีพเฉพำะ สนับสนุน
งำนบรหิำร) จะบรหิำร
จัดกำรอย่ำงไร วำงไว้ที่
กลุ่มงำนไหน จะคิดเป็น
รำยกลอ่งตำมสำยวิชำชีพ
หลัก หรือคิดทัง้ รพ. 

3.1 กำรจัดคนลงในกลุ่มสำยสนบัสนุนกำรให้บริกำร  
สำยวิชำชีพหลัก สำยวิชำชีพเฉพำะ สำยสนับสนุนงำนบรหิำร 
ให้จัดไว้ท่ีกลุ่มงานท่ีโครงสร้างก าหนดให้มีสายงานหลัก  
และมีผู้ปฏิบัติงานในสายงานหลักปฏิบัติงานอยู่ ส่วนจะจัด
ให้มีจ ำนวนเท่ำใด ในกลุ่มงำนใด หรือสนับสนุนสำยงำนใด 
จ ำนวนเท่ำใด ให้พิจำรณำตำมภำระงำนและควำมจ ำเป็น 
ต่อกำรใหบ้รกิำรเป็นหลัก 

3.2 กำรคิดอัตรำก ำลังกลุม่สำยงำนสนบัสนุนกำรใหบ้รกิำร 
สำยวิชำชีพหลัก ให้คิดในอัตรำส่วน 60% ของกรอบอัตรำก ำลัง
ข้ันสูงทัง้ รพ. 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 3.1 
รพ.อุดรธำนี มีกรอบอัตรำก ำลังสำยวิชำชีพหลกั ข้ันสูงรวม 
1,200 อัตรำ จะมีสำยสนับสนุนวิชำชีพหลักไมเ่กิน 60%  
ของ 1,200 อัตรำ ซึ่งเท่ำกบั 720 อัตรำ  
กำรบริหำรกรอบอัตรำก ำลัง อาจด าเนินการได้ดังน้ี 
ล าดับ สายวิชาชีพหลัก ปฏิบัติงาน

จริง 
สาย

สนับสนนุ 
1 กลุ่มงานทันตกรรม 

ทันตแพทย์/จพ.ทันตฯ 
 

50 
 

20 
2 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

พวช./พท. 
 

120 
 

40 
3 กลุ่มงานรังสีการแพทย์ 

นักรังสีฯ/จพ.รังสีฯ 
 

20 
 

10 
4 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค 

นักเทคนิคฯ/นักวิทย์/จพ.วิทย์ 
 

60 
 

15  
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4. กำรจัดต ำแหน่งทีม่ีช่ือ

ทำงกำรบรหิำร หรือผู้มำ
ปฏิบัติรำชกำรสำยงำน  
อื่น ๆ ที่ปฏิบัติจริงไม่ตรง 
จ.18 จะจัดพร้อมกับกำร
จัดคนลงนีเ้ลยไดห้รือไม ่

4.1 กำรจัดต ำแหน่งและจัดบุคคลฯ ให้จัดต าแหน่งตาม จ.18  
4.2 กำรเกลี่ยคนให้ตรงกับปฏิบัติงำนจรงิ หากส่วนราชการ
ประสงค์จะจัดคนให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง ต้องท าค าขอ 
ตัดโอนต าแหน่ง ส่งไปให้ สป. เพ่ือเสนอ อกพ.สป. พิจารณา 
ภายหลังจากท่ีมีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งฯ  
แล้วเสร็จ 

ตัวอย่าง 4.1 
นส.วันดี ทรัพย์มำก ตน.พยำบำลวิชำชีพ ก.กำรพยำบำล รพช.โนน
สะอำด สสจ.อุดรธำนี  ไปปฏิบัติรำชกำรที่ กง.ส่งเสริมสุขภำพ  
สสจ.อุดรธำนี 
ข้อเท็จจริง ปัจจุบัน สสจ.อุดรธำนี มีผู้ปฏิบัติงำนจริงในต ำแหน่ง
พยำบำลวิชำชีพ ดังน้ี 
กรอบ ขรก. พรก. พกส. ลจป. ลจช. รวม 

2-3 1 - - - 1 2 
สรุป แม้ตามโครงสร้าง กง.ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อุดรธานี ก าหนดให้มี 
พวช. ได้ 2-3 ปัจจุบันมี ลจช. 1 รำย และมี นส.วันดี ทรัพย์มำก ผู้มำ
ช่วยรำชกำร 1 รำย ไม่เกินกรอบอัตรำก ำลังที่ก ำหนด ก ต้องจัดนำงวันดี 
ทรัพย์มำก ไว้ที่ รพช.โนนสะอำด ตำม จ.18 เดิมไปก่อน จนกว่ำจะมี
ค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลแล้วเสร จค่อยขอเกลี่ยให้ตรง จ.18 ภำยหลัง 
ตัวอย่าง 4.2 
นำยวันชัย รักเมือง ต ำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สำธำรณสุข ชก.) 
บ้ำนเจ ดยอด ต ำบลช้ำงเผือก สสอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ไปปฏิบัติหน้ำที่ ที่ รพ.สต.บ้ำนปำงอุ๋ง ต ำบลแม่ศึก สสอ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ ต ำแหน่งตำม จ.18 เป็นอัตรำว่ำงในต ำแหน่ง ผอ.
รพ.สต. (จพ.สำธำรณสุข อว.) ให้จัดนำยวันชัย รักเมอืง ไว้ที่ 
รพ.สต.บ้ำนเจ ดยอด  
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การด าเนินการหากต้องการเกลี่ยให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง 

1. หำกจงัหวัดประสงค์จะจัดคนให้ตรงกบัทีป่ฏิบัติงำน
จริง ใหท้ ำขอตัดโอนต ำแหนง่และอัตรำเงินเดอืน 
โดยสับเปลี่ยนในระบบ HROPS พร้อมส่งค ำขอตัดโอน
ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนไปให้ สป. เพื่อ เสนอ 
อกพ. พิจำรณำ 

 
2. แนบเอกสำรค ำสั่งให้ไปปฏิบัตริำชกำร พร้อมเหตผุล

ควำมจ ำเป็น 
3. ด ำเนินกำรได้ภำยหลังมีค ำสั่งแต่งตัง้บุคคลให้ด ำรง

ต ำแหน่งฯ แล้วเสร จเท่ำนั้น 
ยกเว้น ต้องไม่เป็นกำรตัดโอนสับเปลี่ยนในต ำแหนง่ที่ถูก
ก ำหนดใหเ้ป็นต ำแหนง่ระดบั ช ำนำญกำรพเิศษ  
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5. สำยงำนที่ไมม่ีในโครงสร้ำง

ใหม่จะจัดอย่ำงไร 
หลักเกณฑ์ 
          5.1 กำรจัดคนลงจัดทกุประเภทบุคลำกรตำมโครงสร้ำง
ส่วนรำชกำรใหม่ตำม ว 1707 ปี 60 กรณีต ำแหน่งข้ำรำชกำร 
หรือประเภทบุคลำกรอื่นที่มีช่ือทำงสำยงำนเช่นเดียวกับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำร ให้จัดไว้ในกลุ่มงาน/งาน ท่ีโครงสร้าง
ก าหนดให้มีสายงานน้ันได้ โดยต้องไม่เกินกรอบอัตราก าลงั 
ท่ีก าหนดในแต่ละกลุ่มงาน/งาน หำกต ำแหน่งตำม จ.18  
ในภำพรวมของหน่วยงำนเกินใหจ้ัดเกลี่ยได้ตำมควำมเหมำะสม
ของภำระงำน 
         5.2 กรณีโครงสร้างไม่ได้ก าหนดให้มีสายงานน้ัน แต่มี
ผู้ปฏิบัติงานจริงตาม จ.18 หำกเป็นต ำแหน่งประเภท
ข้ำรำชกำร หรอืประเภทบุคลำกรอื่นทีม่ีช่ือทำงสำยงำน
เช่นเดียวกับต ำแหน่งข้ำรำชกำร ให้จัดไว้ในหน่วยงำน/กลุ่มงำน /
งำน ที่โครงสร้ำงก ำหนดให้มสีำยงำนนั้น ยกเว้น สำยงำนทีม่ีช่ือ
แตกต่ำงไปจำกสำยงำนของข้ำรำชกำร กำรจัดคนลงให้ดูตำม
ภำรกิจของส่วนรำชกำร/กลุม่งำน/งำน หรือตำมที่ สป. ก ำหนด 
 

ตัวอย่าง 5.2 
นำยหม่ืนศรี ทองทับ ต ำแหน่ง นวก.สำธำรณสุข กง.เวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน สสจ.นครพนม  ไปปฏิบัติรำชกำรที่ กลุ่มงำนบริหำรงำน
ทั่วไป รพช.ธำตุพนม สสจ.นครพนม  
ข้อเท็จจริง ตำมโครงสร้ำงใหม่ ว 1707 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ไม่ได้
ก ำหนดให้มีสำยงำน นวก.สำธำรณสุข 

 
สรุป ไม่สามารถจัดนายหม่ืนศรี  ทองทับ ไว้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ 
เนื่องจากโครงสร้างไม่ได้ก าหนดให้มีสายงานดังกล่ำว ดังน้ัน ต้องจัดไว้
ที่กลุ่มงำนที่โครงสร้ำงก ำหนดให้มี นวก.สำธำรณสุข และยังไม่เกินกรอบ
อัตรำก ำลังขั้นต่ ำ 
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6. หำกหน่วยงำนมีบุคลำกร

ปฏิบัติงำนจริงเกินกรอบ 
ที่ก ำหนดจะท ำอย่ำงไร 

หลักเกณฑ์การจัดคนลง 
6.1 การจัดคนลงให้จัดได้ไม่เกินกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 
ท่ีก าหนด  
 6.2 การจัดเกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูง เฉพาะกรณีท่ีมี
อัตราก าลังตาม จ.18 เกินเท่าน้ัน หรือมีกำรจ้ำงงำนไว้จริง
ก่อนกำรจัดคนลง 
6.3 กรณีเกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูง จำกกำรมำปฏิบัติ
รำชกำร ให้จัดบุคคลนั้นไว้ที่หน่วยงำนเดิมตำม จ.18 

ตัวอย่าง 6.1 
รพช.ท่ำอเุทน สสจ.นครพนม มกีรอบอัตรำก ำลงั 
และผูป้ฏิบัติงำนจรงิในต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ ดังนี้ 
กรอบ ขรก. พรก. พกส. ลจป. ลจช. รวม 

34-41 20 5 5 - 7 37 

จากข้อเท็จจริง รพช.ท่ำอเุทน มผีู้ปฏิบัติงำนตำม จ.18 จ ำนวน 
30 รำย ผู้มำปฏิบัติรำชกำรจำกหน่วยงำนอื่น จ ำนวน 7 รำย 
กรอบข้ันต่ ำก ำหนดใหม้ีได้ 34 ซึ่งเกินกรอบอัตรำก ำลังข้ันต่ ำ 
ที่ก ำหนด กำรจัดต ำแหนง่ รพช.ท่ำอเุทน จะจัดได้เฉพำะ
ผู้ปฏิบัตงิำนจริงตำม จ.18 จ ำนวน 30 รำยเท่ำนั้น ส ำหรบัผูม้ำ
ปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 7 รำย ให้จัดไว้ตำมโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลงัของหน่วยงำนเดมิ 
ตัวอย่างท่ี 6.2  
รพช.โนนสะอำด สสจ.อุดรธำนี มี พวช. ปฏิบัติงานจริงตาม  
จ.18 จ ำนวน 55 คน ดังนี ้
กรอบ ขรก. พรก. พกส. ลจป. ลจช. รวม 

40-50 30 5 5 - 15 55 

จากตัวอย่าง 8.2 รพช.โนนสะอำด มจี ำนวน พวช. เกินกรอบ
อัตรำก ำลงัข้ันสงู หำกส่วนรำชกำรมีภำระงำนมำก สำมำรถ 
จัดคนลงที่ส่วนรำชกำรเดมิได้ เนื่องจำกเป็นกำรเกินตำมบัญชี
ถือจ่ำย (จ.18) โดยให้จัดไว้ที่กลุม่งำนที่ก ำหนดให้มีพยำบำล
และไม่เกินกรอบอัตรำก ำลงัที่ก ำหนด 
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7. ปัจจบุันมีผู้ได้รับกำรจ้ำงงำน 

หรือมีผูป้ฏิบัติงำนจรงิตำม 
จ.18 ไว้เกินกรอบ
อัตรำก ำลงัที่ก ำหนด
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

7.1 หากปัจจุบันมีผู้ได้รับการจ้างงาน ตาม จ.18 เกินกรอบ
อัตราก าลังขั้นสูง กำรจดัต ำแหน่งและจดับุคคลให้จัดไว้ที่
หน่วยงำน/กลุม่งำน/งำน ที่โครงสร้ำงก ำหนดใหม้ีสำยงำนนั้นได้ 
หรอืตำมงำนมีควำมเกี่ยวข้องกบัสำยงำนดงักล่ำว  
7.2 เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ไมใ่ห้สรรหา
บุคคลอ่ืนมาทนแทน และใหเ้กลี่ยอตัรำก ำลังที่ว่ำงลงนั้นไปยัง
ส่วนรำชกำรที่ยังมีควำมขำดแคลนต่อไป เว้นแต่จะสำมำรถ 
แสดงใหเ้ห นว่ำมีภำระงำนทีเ่พิ่มข้ึนจำกทีก่ ำหนดไว้เดมิ 
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8 กรอบอัตรำก ำลัง พวช.  

ใน รพช. ให้ใช้ตัวเลขใด 
เนื่องจำกตัวเลขรวม 
ของกลุม่กำรพยำบำล  
และตัวเลขแตล่ะงำนย่อย
ไม่เท่ำกัน  

8.1 กรอบอัตรำก ำลงัสำยงำนพยำบำล ใน รพช. มีกำรก ำหนด
อัตรำก ำลงัไว้เป็น 2 เกณฑ์ คือ ตำมภำระงำนจรงิของ รพ.  
และตำมกลุ่มระดบัของ รพ. ดังนี ้
ก.) อัตรำก ำลังรวมในกลอ่งกลุ่มกำรพยำบำล เปน็อัตรำก ำลงั 
ที่วิเครำะห์มำจำกภำระงำนจริงของ รพ. นั้น ๆ  (รวมภำระงำน 
ของกลุม่งำนด้ำนบริกำรปฐมภูมิฯ) และเป็นอัตรำก ำลัง 
ที่หน่วยงำนสำมำรถน ำไปบรหิำรจัดกำรได ้
ข.) อัตรำก ำลงัในแต่ละงำน ของกลุม่กำรพยำบำล เป็นกำรแบง่
อัตรำก ำลงัตำมเกณฑ์ระดบัสถำนบรกิำร เช่น รพ.ระดบั F1 < 60 
เตียง, F1 > 90 เตียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 10.1 
ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังของ รพช.โนนสะอำด สสจ.อุดรธำนี 
ก ำหนดให้มี พวช.เท่ำกับ 40-50 อัตรำ กำรบริหำรจัดกำรกรอบ
อัตรำก ำลัง ให้ใช้ตัวเลขยอดรวมของกลุ่มการพยาบาลกระจาย
ลงในแต่ละงาน รวมถึงกลุ่มงำนด้ำนบริกำรปฐมภูมิฯ ด้วย  
โดยต้องไม่ใหเ้กินกรอบอัตรำก ำลังข้ันสูงของแตล่ะงำน เช่น 
งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก จะจัดคนลงได้ไม่เกิน 12 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกข้อมลูกลุ่มกำรพยำบำล รพช.โนนสะอำด จ ำนวน พวช.ที่
จะมีได้ 40-50 ให้รวมจ ำนวนที่จะจัดให้ กง.ปฐมภูมิฯ ด้วย 
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8.2 กำรบรหิำรจัดกำรกรอบอัตรำก ำลงัในกล่องรวมของกลุม่
การพยาบาล ให้หมำยรวมถึงอัตรำก ำลังทีจ่ะจัดให้ กง.ปฐมภูมิ
และองค์รวมฯ ด้วย 

9 กรณีบำงหน่วยงำนมกีำร
เปิดใหบ้รกิำรไม่ครบ 
ตำมโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลงัที่ก ำหนด 
จะด ำเนินกำรจัดคนลง
อย่ำงไร 

กำรจัดคนลงให้ด ำเนินกำรจัดคนลงตำมภำรกจิทีม่ีกำรเปิด
ให้บรกิำรจรงิแล้วเท่ำนั้น หำกกลุ่มงำนใด หรือภำรกิจใด 
ยังไม่ได้เปิดใหบ้รกิำร ไม่ต้องจัดคนลงไว้ที่กลุม่งำนนั้น  
หำกภำยหลังมกีำรเปิดใหบ้รกิำร สำมำรถด ำเนินกำรเกลี่ย
อัตรำก ำลงัไปไว้ยังกลุ่มงำนที่เปิดใหบ้ริกำรภำยหลังได้ ทั้งนี ้
ต้องเป็นตำมหลักเกณฑ์และเงือ่นไขกำรตัดโอนต ำแหน่ง 
และอัตรำเงินเดือนที่ ก.พ. ก ำหนด 

ตัวอย่าง 
รพช.น้ ำฟ้ำ เป็น รพ.ระดับ F3 < 30 เตียง ปจัจบุันยังไม่ม ี
กำรเปิดบริกำรงำนกำรพยำบำลผูป้่วยหนัก กำรจัดคนลง 
ก ไม่ต้องจัดคนไว้ที่งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยหนกั  

10 ต ำแหน่งว่ำงประเภทอื่นที่
ไม่ใช่ข้ำรำชกำรจะจัดคนลง
อย่ำงไร 

กำรจัดคนลงกรณีต าแหน่งว่างท่ีไม่ใช่ ขรก. ให้จัดไว้ในกลุ่มงำน/
งำน ที่โครงสร้ำงก ำหนดให้มสีำยงำนนั้นได้หรือจัดไว้ในกลุ่มงำน/
งำนที่มีภำรกจิเกี่ยวข้องกบัสำยงำนดงักล่ำว และต้องไมเ่กิน
กรอบอัตรำก ำลังข้ันต่ ำทีก่ ำหนด  

-  

 

11 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง กำรจัดบุคคลลงโครงสร้ำงฯ ยังหน่วยงำน/กลุ่มงำน/งำน  
หำกภำรกจิของหน่วยงำน/กลุ่มงำน/งำน ก ำหนดคุณสมบัต ิ
ของบุคคลไว้เป็นกรณีพเิศษ กำรจัดบุคคลเช่นว่ำน้ันจะตอ้งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมคุณสมบัตเิฉพำะต ำแหนง่ที่ก ำหนดไว้ 

ตัวอย่าง 
- นายสามารถ รอบด้าน ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ ชก. 

(ด้ำนกำรพยำบำล) งำนผู้ป่วยใน กลุ่มกำรพยำบำล 
รพ.พระนั่งเกล้ำ ปฏิบัติงำนที่ งำนวิสัญญพียำบำล รพ.
เดียวกัน หน่วยงำนจะจจัดนำยสำมำรถ รอบด้ำน ไว้ที่ 
กง.วิสญัญีพยำบำล ไม่ได้ เนื่องจำกผู้ที่จะมำปฏิบัตงิำน
ที่ กง.วิสัญญีพยำบำล จะตอ้งผ่ำนกำรอบรมและไดร้ับ
ใบประกำศผ่ำนกำรอบรมวิสัญญมีำแล้วเท่ำนั้น ดังนั้น 
จึงต้องจัดนำยสำมำรถ รอบด้ำน ไว้ที่งำนเดิม  
หรืองำนอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
 

ล าดับท่ี ประเด็น การด าเนินการ ตัวอย่าง 
- นางรักการ งานดี ต ำแหน่ง จพ.สำธำรณสุข 

ปฏิบัติงำนที่กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน รพ.พระนั่งเกล้ำ 
หำกหน่วยงำนจะจัด นำงรักกำร งำนดี ไว้ที่กลุ่มงำน
เวชศำสตร์ฉุกเฉิน จะต้องส าเร็จการศึกษา  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกิจฉุกเฉิน 
 

 


