
 

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ
โดยวุฒิคัดเลอืก กรณีต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นไปตามระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้องของส านักงาน ก.พ. และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถ
บรรจุแต่งตั้งได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

แบ่งเป็น 2 กระบวนการได้แก่  1)                            ุคคลเข้ารับราชการ และ 
                2)                ละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

Flow Chart           บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
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2. ท าหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ราย
เดือนระบุเงินเดือนและวันที่เริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแก้ไข เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 

-กรอกใบรายงานตัว,ใบแสดง
ความจ านงการบรรจุเข้ารับ
ราชการและแบบหนังสือ
ลาออกลกูจ้างชั่วคราว 
-แจ้งให้เข้าเรียน e learning 
ส านักงานก.พ.  
หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ของส านักงาน ก.พ. 
 

 

1 วันท าการ 
 

 

-ตรวจสอบเอกสารใบรายงาน
ตัวและแบบแสดงความจ านง
การบรรจุเข้ารับราชการ  
-ตรวจสอบชื่อ-สกุล, หน่วย
งาน,ระยะเวลาการเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนให้ถูกต้อง 

 

3-5 วันท าการ 
 

๑. การรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการ โดยให้ลงชื่อรายงานตัวและกรอกเอกสาร 

 
 

-จัดคนลงเลขที่ต าแหน่งท่ีสป.
จัดสรรและตัดโอนมาให้เพ่ือใส่
เลขที่ต าแหน่งในระบบ 
-ตรวจทานความถูกต้องหลัง
ลงข้อมลูประวัติและลงค าสั่ง
บรรจุแต่งต้ัง ในระบบ HROPS 
 

3. ลงข้อมูลในระบบ HROPS ได้แก่ ชื่อสกลุ,
ประวัติข้าราชการ,เลขประจ าตัวประชาชน,  
วุฒิการศึกษา, เลขทีต่ าแหน่ง, เงินเดือน,
หน่วยงานที่สังกัด แล้วจัดพิมพ์ค าสั่งบรรจุและ
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 

ใบประกอบวิชาชีพและจัดท าค าสั่งบรรจุแต่งต้ัง
ในระบบ Hrops 

4. จัดท าบันทึกข้อความแนบค าสั่งบรรจ,ุ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

ตามล าดับชั้นไปจนเสร็จสิ้นท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

-แนบหนังสือรับรองสถานะการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
,บัญชีสรุปแนบรายชื่อเรียง
ตามล าดับคะแนนสอบระบุกลุ่ม
งาน/งาน,เงินเดือนปัจจุบัน,วันที่
เริ่มปฏิบัติงาน, วุฒิ/สาขา/
สถานศึกษาให้จังหวัดตรวจสอบ 
 

7-14 วันท าการ 
 

2-3 วันท าการ 
 



 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน              จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  
               - มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด า รง
ต าแหน่งตามมาตรา 53 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 66 ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  (11) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 และการย้ายตามมาตรา 63 ให้ด ารงต าแหน่งตาม 
(9) ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และต าแหน่งตาม (1) ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕60 เรื่องวุฒิที่ ก.พ. 
ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  
 3. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 แจ้งว่า ก.พ. ได้
มีมติให้ก าหนดเหตุพิเศษ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้   
  ข้อ 1 (๒) ในกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มี
การศึกษาขึ้นเพ่ือเข้ารับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ  
  ข้อ 1 (3) ในกรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในวุฒิ ที่  ก.พ. ก าหนด  
                4. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร1008.1/154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 
                5. ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เรื่องการมอบ
อ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 

5. ออกเลขพร้อมลงวันที่ค าสั่งบรรจุที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลง
นามแล้วอนุมัติค าสั่งในระบบ HROPS จัดท าส าเนาส่งให้
ส านักงานก.พ.และส านักงานปลัดสาธารณสุขอย่างละ 3 ชุด
รวมเป็น 6 ชุดและประสานให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเซ็น
รับทราบค าสั่งบรรจุแต่งต้ัง 

 1 วันท าการ 
 

-ส าเนาค าสั่งให้กลุ่มงาน
การเงิน,เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบระบบจ่ายตรง
กรมบญัชีกลาง,และ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน
เงินเดือน 
 
 

 

จบกระบวนการบรรจุและแต่งต้ัง 

 
 



 
หมายเหตุ : 1. ทุกขั้นตอนต้องขอค าปรึกษา/ผ่านการตรวจ/ขอความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือป้องกัน
         ความผิดพลาดทุกกรณี 
     2. ระยะเวลาการเสนอแฟ้มสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งผ่านผู้บังคับบัญชาลงนามตามล าดับชั้น
ได้แก่ ผู้อ านวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปจนเสร็จสิ้นที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ในแต่ละรอบที่เสนอต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท าและผู้ตรวจสอบ
แฟ้มสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งและผู้ลงนามต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบอย่างรัดกุมและรอบคอบเพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนไม่ให้เกิดข้ึน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


