
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 

 

หลักเกณฑและวิธีการยายหมุนเวียนนายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ป 2562 

หลักเกณฑการยายและเกณฑการพิจารณา 
1. ใหแสดงความจํานงขอยาย โดยยื่นแบบขอยายผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  ท้ัง 31สายงาน  

เฉพาะกรณีการยายขามจังหวัดเทานั้น 

           2. การเลือกสถานท่ี ยายใหผูขอยายแสดงความจํานงและระบุหนวยงานท่ีมีความประสงคขอยายไป         

รับราชการ 
 - รอบท่ี 1 จะใชในการพิจารณายายรอบท่ี 1 
 - รอบท่ี 2 จะใชในการพิจารณายายรอบท่ี 2  
 3. ผูท่ีไดรับพิจารณาใหยายแลว  ตองไปปฏิบัติงานท่ีสวนราชการตามคําสั่งอยางเครงครัด  
หากประสงคจะเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงานตองอยูปฏิบัติงานท่ีสวนราชการเดิมตามคําสั่ง  เปนเวลาไมนอยกวา   
1 ป จึงจะขอยายตอไปได 
 4. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการยายใหแลวเสร็จ และตองไปรายงานตัวปฏิบัติ
ราชการท่ีใหมตามคําสั่ง ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 พรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัดเดิม  
    สําหรับผูท่ี  ไมไดรับการยาย สามารถย่ืนขอยายอีกครั้งในรอบ  วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 (รอบ
ปกติในระบบยายออนไลน) 
 5. ผูขอยายจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการยายขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2554 และตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ 0201.032/ว 81 ลงวันท่ี 
8 เมษายน 2551 ดังนี้ 

สายงานแพทย 
 1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑการยายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีกําหนดอ่ืน ๆ  
               1.1 ผูมีสัญญาผูกพันชดใชทุน (แพทยทุนรัฐบาล) 

           - ผูขอยายตองปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลว 3 ป 
                     - กรณีมีเหตุผลความจําเปน  ปท่ี 3 อาจยายได  โดย ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข     
อาจพิจารณาใหยายภายในเขตสุขภาพนั้นๆ ได  ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนอยางยิ่งท่ีไมอาจปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีนั้นได 
ใหแจงเหตุผลความจําเปนเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใชดุลยพินิจพิจารณาเปนรายๆ ไป 
            - แพทยท่ีไดรับการบรรจุ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา นราธิวาส ปตตานี) เม่ือปฏิบัติงาน
ครบ 1 ป แลว สามารถยื่นยายได 
ท้ังนี้ ตองไมเปนแพทยท่ีอยูระหวางเพ่ิมพูนทักษะตามท่ีแพทยสภากําหนด 
               1.2 ผูมีสัญญาผูกพันชดใชทุน (ทุน สป.) ผูขอยายตองปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 
3 ของเวลาท่ีจะตองปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญา  
     1.3 กรณีไมมีสัญญาผูกพันชดใชทุน ตองปฏิบัติงานท่ีสวนราชการเดิมไมนอยกวา 1 ป 
 

2. เกณฑในการ... 
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2. เกณฑในการพิจารณาสําหรับสวนราชการท่ีรับยาย จะพิจารณาจาก กรอบ Service Plan ขอมูล
ปฏิบัติงานจริง  ภาระงาน (ไมนอยกวาเดิม) กรอบอัตรากําลังตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

3. สําหรับแพทยท่ียายเขาโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ตองมีวุฒิบัตรฯ ในสาขาท่ีไมเกินเกณฑ
เฉพาะทางแตละสาขาท่ียังไมเกินกรอบอัตรากําลังตาม  Service Plan ของแตละสาขานั้น ๆ ยกเวน  
โรงพยาบาลท่ัวไป 31 แหง สามารถรับยายแพทย GP ท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑการยายได ดังนี้ 

รายช่ือโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีไดรับการยกเวนใหสามารถรับยายแพทย GP ท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑได 
1. โรงพยาบาลเชียงคํา    17.  โรงพยาบาลแกลง 
2. โรงพยาบาลศรีสังวาลย    18.   โรงพยาบาลบางพล ี
3. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   19.   โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
4. โรงพยาบาลกระทุมแบน    20.   โรงพยาบาลชุมแพ 
5. โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแกน     21.   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน 
6. โรงพยาบาลบึงกาฬ    22.   โรงพยาบาลกุมภวาป 
7. โรงพยาบาลตะก่ัวปา    23.   โรงพยาบาลปากชองนานา 
8. โรงพยาบาลระนอง    24.   โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 
9. โรงพยาบาลเกาะสมุย    25.   โรงพยาบาลนางรอง 
10. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก    26.   โรงพยาบาลปราสาท 
11. โรงพยาบาลเบตง     27.   โรงพยาบาลวารินชําราบ 
12. โรงพยาบาลจอมทอง    28.   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
13. โรงพยาบาลฝาง     29.   โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
14. โรงพยาบาลบางละมุง    30.   โรงพยาบาลทุงสง 
15. โรงพยาบาลกบินทรบุร ี    31.   โรงพยาบาลสิชล 
16. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  

 4. แพทยพ่ีเลี้ยงตองปฏิบัติงานในสวนราชการนั้นจนครบกําหนด 3 ป จึงขอยายได ในกรณีท่ีขอลาออก
จากแพทยพ่ีเลี้ยงจะตองสงตัวคืนใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือจัดสรรไปตามความขาดแคลน  

5. แพทยโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท ตองปฏิบัติงานในสวนราชการนั้นจนครบกําหนด 3 ป   
จึงขอยายได 
 6. แพทยเพ่ือ 3 จังหวัดชายแดนใตตองปฏิบัติงานในสวนราชการนั้นจนครบตามท่ีกําหนดไวในสัญญา
ผูกพัน จึงจะขอยายได 

7. แพทยในโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD) ตองปฏิบัติงานในสวนราชการนั้น  
จนครบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาผูกพัน จึงจะขอยายได 

   (1) กรณีหากมีความจําเปน ตองยายสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือรับตนสังกัดแพทยประจําบานตอง
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ป โดยใหพิจารณาสถานท่ีปฏิบัติราชการได เฉพาะภายในเขตสุขภาพเดียวกันกับ
จังหวัดภูมิลําเนาเทานั้น ยกเวน การรับตนสังกัดแพทยประจําบานสาขาเฉพาะ ใหเปนไปตามประกาศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครแพทยเขาศึกษาฝกอบรมแพทยประจําบานในแตละปท้ังนี้ การยาย
สถานท่ีปฏิบัติงานตองคํานึงถึงคาภาระงาน อัตราตําแหนงของหนวยงานท่ีใหยายและรับยายดวย โดยตองไม
ยายแพทย ODOD จากโรงพยาบาลท่ีมีความขาดแคลนแพทยมากกวาไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีมีความขาดแคลน
แพทยนอยกวา  

(2) กรณีขอยาย... 
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             (2) กรณีขอยาย ติดตามคูสมรส ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานภายในจังหวัดภูมิลําเนา มาแลว      
ไมนอยกวา 3 ป  
                โดยท้ัง 2 กรณี ตองไมยายแพทย ODOD ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลท่ัวไป      
ท่ีเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด 

8. แพทยท่ีไมใชแพทยทุนรัฐบาล เชน แพทยรังสิต แพทยจบจากมหาวิทยาลัยเอกชน แพทย จบ
ตางประเทศ ท่ีบรรจุเขารับราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ
เชนเดียวกับแพทยทุนรัฐบาล 

9. แพทยประจําบานท่ีกําลังศึกษาอยูในขณะนี้ หรือไดรับทุนลาศึกษาแพทยประจําบานประจําป  2562      

ไมตองยื่นขอ ยายเนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการยายไปดํารงตําแหนงทาง          

สวนราชการท่ีรับทุนในโอกาสตอไป 

สายงานทันตแพทย 
 1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑการยายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีกําหนดอ่ืน ๆ 
     1.1. ผูมีสัญญาผูกพันชดใชทุน (แพทยทุนรัฐบาล) 
                      1.1.1 ผูขอยายตองปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 2 ป  
                        1.1.2 ยกเวนกรณีดังนี้ ตองปฏิบัติงานชดใชทุนมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
                               - กรณีปฏิบัติงานอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) และ          
4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทว ีสะบายอย)  
                             - กรณีการขอยายเขา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) และ       
4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทว ีสะบายอย) 
                                - กรณีขอยายจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป  
มาวิทยาลัยการสาธารณสุข (ขามจังหวัด)  
     1.2 ผูมีสัญญาผูกพันชดใชทุน (ทุน สป.) ตองปฏิบัติงานใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของเวลา
ท่ีจะตองปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญา  
              1.3 กรณีไมมีสัญญาผูกพันชดใชทุน ตองปฏิบัติงานท่ีสวนราชการเดิมไมนอยกวา 1 ป  

2. เกณฑในการพิจารณาสําหรับสวนราชการท่ีรับยายจะพิจารณาจากขอมูลการปฏิบัติงานจริง       
กรอบอัตรากําลังตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ภาระงาน  การยายเขา ยายออก และขอมูล  
การลาศึกษาตอของทันตแพทย 

3. สําหรับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป จะตองมีทันตแพทย ปฏิบัติงานจริงไมเกินกรอบ
อัตรากําลังท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
     ยกเวน  การรับยายทันตแพทยท่ีจบเฉพาะทาง สาขาท่ีเก่ียวของ เกินกวากรอบอัตรากําลังตามท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดไมมากกวา 2 คน ตามกรณี ดังนี ้
               1) เปนโรงพยาบาลท่ีอยูในแผนพัฒนาเปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย สาขาสุขภาพ
ชองปาก หรือแผนพัฒนาเปนหนวยฝกอบรมทันตแพทย ระดับหลังปริญญา ท่ีมีระยะเวลาฝกอบรมไมนอยกวา 1 ป 
               2) เปนโรงพยาบาลท่ีมี MOU รวมกับคณะทันตแพทยศาสตร ภาครัฐ สําหรับการฝกนักศึกษา
ทันตแพทย โดยมีระยะเวลาความรวมมือมากกวา 1 ป 

สายงานเภสัชกร... 
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สายงานเภสัชกร  

 1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑการยายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีกําหนดอ่ืน ๆ 
     1.1. ผูมีสัญญาผูกพันชดใชทุน (แพทยทุนรัฐบาล) 
  ผูขอยายตองปฏิบัติราชการชดใชทุนในสวนราชการท่ีไดรับการจัดสรรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และตองไมเปนการยายเพ่ือปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล (นนทบุรี  สมุทรปราการ 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร) 
               1.2 ผูมีสัญญาผูกพันชดใชทุน (ทุน สป.) ตองปฏิบัติงานใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของเวลา
ท่ีจะตองปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญา  

    1.3 กรณีไมมีสัญญาผูกพันชดใชทุน ตองปฏิบัติงานท่ีสวนราชการเดิมไมนอยกวา 1 ป       
2. เกณฑในการพิจารณาสําหรับสวนราชการท่ีรับยาย 

 2.1 การยายเขา โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจารณาจากขอมูลปฏิบัติงานจริง กรอบอัตรากําลังตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

 2.2 กรณีหนวยงานใดท่ีมีเภสัชกรเปนไปตามกรอบอัตรากําลังข้ันต่ําแลว หากมีความจําเปน และ

ภาระงานสูง ประสงคจะรับยายเภสัชกรเพ่ิมจะตองเสนอผลงานยอนหลัง 3 ป เพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 

  ระดับโรงพยาบาลชุมชน 

  1)  จํานวนผูปวยนอกท่ีมารับบริการ (ราย/ใบสั่งยา) 

  2)  จํานวนผูปวยในท่ีมารับบริการ (ราย/วันนอน) 

  3)  จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ (แหง) 

  4)  จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/ศูนยสุขภาพ

ชุมชนในเครือขาย (แหง) 

  5)  จํานวนคลินิกหมอครอบครัว (แหง) 

  6)  จํานวนสถานประกอบการในอําเภอ (แหง) 

  7)  จํานวนดานนําเขาอาหารและยา 

  8)  มีงานผลิตยา/สมุนไพรในโรงพยาบาล (แจงปริมาณงานการผลิตแตละประเภท) 

  9)  การเปนสถาบันสมทบทางการศึกษา หรือสถานฝกปฏิบัติในหลักสูตรฝกอบรมเปนผู มี

ความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม 

  10) โครงการหรือกิจกรรมพิเศษท่ีตองรับผิดชอบท่ีสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข   

หรือรัฐบาล 

ระดับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 

  1)  จํานวนผูปวยนอกท่ีมารับบริการ (ราย/ใบสั่งยา) 

  2)  จํานวนผูปวยในท่ีมารับบริการ (ราย/วันนอน) 

  3)  จํานวนหนวยบรกิารปฐมภูมิ (แหง) 

 

4) จํานวน... 
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  4)  จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/ศูนยสุขภาพ

ชุมชนในเครือขาย (แหง) 

  5)  จํานวนคลินิกหมอครอบครัว (แหง) 

  6)  มีงานผลิตยา/สมุนไพรในโรงพยาบาล (แจงปริมาณงานการผลิตแตละประเภท) 

  7)  มีการจัดบริการในระดับ Excellent Center 

  8)  การเปนสถาบันสมทบทางการศึกษา หรือสถานฝกปฏิบัติในหลักสูตรฝกอบรมเปนผู มี

ความรูความชํานาญในสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม 

  9)  โครงการหรือกิจกรรมพิเศษท่ีตองรับผิดชอบท่ีสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข      

หรือรัฐบาล 

  ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  1)  จํานวนหมูบานในแตละจังหวัด (แหง) 

  2)  จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 

  3)  จํานวนดานนําเขาอาหารและยา 

  4)  พ้ืนท่ีเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตปริมณฑล/จังหวัดทองเท่ียว

สําคัญ (แหง) 

  5)  ความกันดาร และลักษณะพิเศษของพ้ืนท่ีจังหวัด (แหง) 

  6)  โครงการหรือกิจกรรมพิเศษท่ีตองรับผิดชอบท่ีสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

หรือรัฐบาล 

วิธีการแสดงความจํานงขอยาย 
1. ใหผูขอยายแสดงความจํานงโดย Download แบบขอยาย และผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา

ชั้นตน (ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน  หรือ หัวหนากลุมงานโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป) จนถึง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
 2. เม่ือผูขอยายไดรับการอนุมัติแลว ใหผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลศูนย 1
โรงพยาบาลท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  บันทึกขอมูลผานระบบยายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร 
หมุนเวียน ในระบบ1HROPS1ได  

    2.1 รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 18 – 25 มกราคม 2562  
    2.2 รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 4 – 6 มีนาคม 2562  
3. สวนราชการตนทาง/ปลายทาง พิจารณาใหความเห็นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
   3.1 รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2562  
   3.2 รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 7 – 11 มีนาคม 2562  

หากเลยกําหนดเวลา และสวนราชการตนทาง/ปลายทาง ยังไมไดพิจารณาใหความเห็น จะถือวาสวนราชการ 

ไมอนุมัติใหยาย/รับยาย 

 4. ผูขอยายสามารถตรวจสอบความถูกตองของสวนราชการท่ีขอยายไดทาง http://hr.moph.go.th

หากมีขอผิดพลาดตองแจงใหนักทรัพยากรบุคคล หรือผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของ โรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กําหนดเวลา... 
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กําหนดเวลาดําเนินการ 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

รอบท่ี 1   

วันศุกรท่ี 18 ม.ค.62 ถึง 

วันศุกรท่ี 25 ม.ค.62 

เปดใหบันทึกขอมูลการยายแพทย ทันตแพทย 
เภสัชกร ผานระบบ HROPS                         
ทาง http://hr.moph.go.th (รอบท่ี 1) 

กลุมงานบรรจุแตงตั้ง   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

วันจันทรท่ี 28 ม.ค.62 ถึง

วันศุกรท่ี 1 ก.พ.62 

1. ผูบังคับบัญชาตนทาง/ ปลายทาง 
  พิจารณาใหความเห็นการยาย 
  

1. งานการเจาหนาท่ีเสนอ        
     นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. 
     ตนทาง/ปลายทาง 

2. เม่ือผูบังคับบัญชาตนทาง/ปลายทางให  
  ความเห็นการยายแลว ใหบันทึกลงในระบบ 
  ยายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผานระบบ   
  HROPS ทาง http://hr.moph.go.th (รอบท่ี 1)                       

2. งานการเจาหนาท่ีของ     
     สสจ./รพศ./รพท.    
     ตนทาง/ปลายทาง 
 

วันศุกรท่ี 1 มี.ค.62 ประกาศผลการพิจารณาการยาย (รอบท่ี 1) กลุมงานบรรจุแตงตั้ง   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

รอบท่ี 2   

วันจันทรท่ี 4 มี.ค.62 ถึง 

วันพุธท่ี 6 มี.ค.62 

เปดใหบันทึกขอมูลการยายแพทย ทันตแพทย 
เภสัชกร ผานระบบ HROPS                         
ทาง http://hr.moph.go.th (รอบท่ี 2) 

กลุมงานบรรจุแตงตั้ง   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

วันพฤหัสบดีท่ี 7 มี.ค.62  ถึง

วันจันทรท่ี 11 มี.ค.62 

1. ผูบังคับบัญชาตนทาง/ ปลายทาง 
  พิจารณาใหความเห็นการยาย 
  

1. งานการเจาหนาท่ีเสนอ        
     นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. 
     ตนทาง/ปลายทาง 

2. เม่ือผูบังคับบัญชาตนทาง/ปลายทางให  
  ความเห็นการยายแลว ใหบันทึกลงในระบบ 
  ยายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผานระบบ   
  HROPS ทาง http://hr.moph.go.th (รอบท่ี 2)    

2. งานการเจาหนาท่ีของ  
     สสจ./รพศ./รพท.    
     ตนทาง/ปลายทาง 
 

วันศุกรท่ี 29 มี.ค.62 ประกาศผลการพิจารณาการยาย (รอบท่ี 2) กลุมงานบรรจุแตงตั้ง   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

พ.ค.62  เสนอคําสั่ง ใหมีผล 1 มิ.ย.62 กลุมงานบรรจุแตงตั้ง   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล. 

หมายเหตุ   1. ผูขอยายสามารถตรวจสอบและขอใหนักทรัพยากรบุคคล หรือผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 
                  ของ รพศ. รพท.สสจ. แกไขขอมูลความถูกตองในการขอยาย 

 รอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 18 -25 ม.ค.62 

 รอบท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 4-7 มี.ค.62 

     2. ใหสวนราชการตนสังกัด/ปลายทาง พิจารณาใหความเห็น ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

หากเลยกําหนดเวลา และสวนราชการตนสังกัด/ปลายทาง ยังไมไดพิจารณาใหความเห็น จะถือวา       

สวนราชการตนสังกัด/ปลายทาง ไมอนุมัติใหยาย/รับยาย 
 


