สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2561
หลักเกณฑ์การย้ายและเกณฑ์การพิจารณา
1. ให้ แสดงความจ านงขอย้ าย โดยยื่ นแบบขอย้ ายผ่ านผู้ บั งคั บบั ญชาตามล าดั บชั้ นทั้ ง 31สายงาน
เฉพาะกรณีการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น
2. เลือกส่วนราชการที่จะย้ายได้ 2 อันดับ
3. ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พิ จ ารณาให้ ย้ า ยแล้ ว ต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ว นราชการตามค าสั่ ง อย่ า งเคร่ ง ครั ด
หากประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องอยู่ปฏิบัติงานที่ส่วนราชการเดิมตามคาสั่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี จึงจะขอย้ายต่อไปอีกได้
4. ส าหรั บ การย้ ายในรอบนี้ ส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขจะดาเนินการย้ายให้ แล้ ว เสร็จ
และมีผลต้องเดินทางไปรับงานที่ใหม่ในวันที่ 11มิถุนายน 2561 และจะดาเนินการย้ายโดยตัดโอนตาแหน่ง
และอั ต ราเงิ น เดื อ นตามตั ว ไปตั้ ง จ่ า ยในภายหลั ง และจะพิ จ ารณาการย้ า ยทั้ ง 3 สายงานอี ก ครั้ ง วั น ที่
1 สิงหาคม 2561 (รอบปกติ)
5. ผู้ ข อย้ า ยจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารย้ า ยข้ า ราชการของส านั ก งานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ.25541และตามหนั งสื อส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ 0201.032/ว 81 ลงวั น ที่
8 เมษายน 2551 ดังนี้
สายงานแพทย์
1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายฯ
(1) ปีที่ 1 แพทย์ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามสถานที่ที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(2) ปีที่ 2 และปีที่ 3 แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร ยกเว้น กรณีแพทย์ที่ต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิม
(3)1ปี ที่ 31แพทย์ ทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ทุ น ที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน ตามที่ ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด สรร ในกรณี มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น กรณี พิ เ ศษ ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
อาจพิจ ารณาให้ ย้ายภายในเขตบริ การสุ ขภาพนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติงาน
ในพื้นทีน่ ั้นได้ ให้แจ้งเหตุผลความจาเป็นเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ดุลยพินิจพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ยกเว้น แพทย์ที่ได้รับการบรรจุปี 2560 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)
เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปีแล้ว มีสิทธิเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปีที่ 2-3 ได้เป็นกรณีพิเศษ
(4) กรณีมีสัญญาผูกพันชดใช้ทุน (กรณีลาศึกษา)1ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการเดิมไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา
(5) กรณีไม่มีสัญญาผูกพันชดใช้ทุน ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นแพทย์ที่อยู่ระหว่างเพิ่มพูนทักษะตามที่แพทยสภากาหนด

-22. เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาส าหรั บ ส่ ว นราชการที่ รั บ ย้ า ย จะพิ จ ารณาจากกรอบอั ต ราก าลั ง ตาม
Service Plan ข้อมูลการปฏิบัติงานจริง ภาระงาน (ไม่น้อยกว่าเดิม)1และกรอบอัตรากาลังตามที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3. สาหรับ แพทย์ที่ย้ายเข้า โรงพยาบาลศูน ย์1โรงพยาบาลทั่วไป ต้องมีวุฒิบัต รฯ เฉพาะทาง
ในสาขาที่ยังไม่เกินกรอบอัตรากาลังตาม Service Plan ของแต่ละสาขานั้นๆ ยกเว้นโรงพยาบาลทั่วไป จานวน
31 แห่ง (ตามเอกสารแนบ) ที่สามารถรับย้ายแพทย์ GP ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ได้
4. แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นจนครบกาหนด
3 ปี จึงจะขอย้ายได้
5. แพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นจนครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาผูกพัน
จึงจะขอย้ายได้
6. แพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน (ODOD)
6.1 กรณีหากมีความจาเป็นต้องการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน/หรือรับต้นสังกัดแพทย์ประจาบ้าน ต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยให้พิจารณาย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการได้ เฉพาะภายในเขตสุขภาพ
เดียวกันกับจังหวัดภูมิลาเนาเท่านั้น ยกเว้น การรับต้นสังกัดแพทย์ประจาบ้านสาขาเฉพาะ ให้เป็นไปตามประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในแต่ละปี1ทั้งนี้
การย้ ายสถานที่ปฏิบั ติงานต้องคานึ งถึงค่าภาระงาน อัตราตาแหน่งของทั้งหน่วยงานที่ให้ ย้ายและรับย้ายด้วย
โดยต้องไม่ย้ ายแพทย์ ODOD จากโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนแพทย์มากกว่าไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ที่มีความขาดแคลนแพทย์น้อยกว่า
6.2 กรณีการขอย้ายติดตามคู่สมรส ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานภายในจังหวัดภูมิลาเนามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
กรณี ข้ อ 6.1 และข้ อ 6.2 ต้ องไม่ ย้ ายแพทย์ ODOD ไปปฏิ บัติ งานในโรงพยาบาลศู นย์ หรื อโรงพยาบาลทั่ วไป
ที่เป็นโรงพยาบาลประจาจังหวัด
7. แพทย์พี่เลี้ยง ต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นจนครบกาหนด 31ปี จึงจะขอย้ายได้ในกรณี
ที่ขอลาออกจากแพทย์พี่เลี้ยงจะต้องส่งตัวคืนให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดสรรไปตามความขาดแคลน
8. แพทย์ ที่ ไม่ ใช่ แพทย์ ทุ นรั ฐบาล1เช่ น แพทย์ รั งสิ ต1แพทย์ จบจากมหาวิ ทยาลั ยเอกชน1แพทย์ จบ
จากต่างประเทศที่บรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
เช่นเดียวกับแพทย์ทุนรัฐบาล
9. แพทย์ลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน หรือกาลังศึกษาในปี 2559 ไม่ต้องยื่นขอย้ายเนื่อ งจาก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการย้ายไปดารงตาแหน่งทางส่วนราชการที่รับทุนในโอกาสต่อไป
สายงานทันตแพทย์
1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายฯ
(1) ทันตแพทย์ทุนรัฐบาล ผู้ขอย้ายต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัดที่ได้รับจัดสรรมาแล้วไม่น้อยกว่า
21ปี 1การย้ ายจากวิ ทยาลั ย การสาธารณสุ ขแห่ งหนึ่ งไปปฏิ บั ติ งานยั งวิ ทยาลั ยการสาธารณสุ ขอี กแห่ งหนึ่ ง
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน ยกเว้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อาเภอในจังหวัด
สงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย) รวมถึงผู้ที่จะขอย้ายไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังกล่าวและผู้ที่ขอย้าย
เข้าวิทยาลัยการสาธารณสุข มีสิทธิขอย้ายข้ามจังหวัดเมื่อปฏิบัติงานในจังหวัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

-3(2) กรณีมีสัญญาผูกพันชดใช้ทุน (กรณีลาศึกษา) ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการเดิมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา
(3) กรณีไม่มีสัญญาผูกพันชดใช้ทุน ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เกณฑ์ในการพิจ ารณาส าหรับส่ ว นราชการที่รับย้าย จะพิจารณาจากข้อมูล การปฏิบัติงานจริง
กรอบอัตรากาลังตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ภาระงาน การย้ายเข้า ย้ายออกและข้อมูล
การลาศึกษาต่อของทันตแพทย์
3. สาหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จะต้องมีทันตแพทย์ปฏิบัติงานจริงไม่เกินกรอบอัตรากาลัง
ยกเว้น
- รับย้ายทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทางในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- รับย้ายทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทาง สาขาที่เกี่ยวข้องเกินกว่ากรอบอัตรากาลังตามที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ได้ไม่มากกว่า12 คน ในโรงพยาบาลที่อยู่ในแผนพัฒนาเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง สาขาสุขภาพช่องปาก หรือแผนพัฒนาเป็นหน่วยฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา ที่มีระยะเวลา
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 ปี
สายงานเภสัชกร
1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายฯ
(1) ผู้ขอย้ายต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่ว นราชการที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
และต้องไม่เป็น การย้ายเพื่อปฏิบัติร าชการในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร)
(2) กรณีมีสัญญาผูกพันชดใช้ทุน (กรณีลาศึกษา) ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการเดิมไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา
(3) กรณีไม่มีสัญญาผูกพันชดใช้ทุน ต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เกณฑ์ในการพิจ ารณาส าหรับส่ ว นราชการที่รับย้าย จะพิจารณาจากข้อมูล การปฏิบัติงานจริง
กรอบอัตรากาลังตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดและภาระงาน (ไม่น้อยกว่าเดิม)
3. กรณีหน่วยงานใดที่มีจานวนเภสัชกรเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 2 แล้ว หากมีความจาเป็นและภาระงานสูง
และมีความประสงค์จะรับย้ายเภสัชกรเพิ่ม จะต้องเสนอผลงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ระดับโรงพยาบาลชุมชน
1) จานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (ราย/ใบสั่งยา)
2) จานวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ (ราย/วันนอน)
3) จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (แห่ง)
4) จานวนสถานีอนามัยในเครือข่าย (แห่ง)
5) จานวนคลินิกหมอครอบครัว (แห่ง)
6) จานวนสถานประกอบการในอาเภอ (แห่ง)
7) การเป็นสถาบันสมทบทางการศึกษา หรือสถานฝึกปฏิบัติในหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้
ความชานาญในสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม
8) โครงการหรือกิจกรรมพิเศษที่ต้องรับผิดชอบที่สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาล

-4ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
1) จานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ (ราย/ใบสั่ง)
2) จานวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ (ราย/วันนอน)
3) จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (แห่ง)
4) จานวนสถานีอนามัยในเครือข่าย (แห่ง)
5) จานวนคลินิกหมอครอบครัว (แห่ง)
6) มีงานผลิตยาในโรงพยาบาล (แจ้งปริมาณงานการผลิตแต่ละประเภท)
7) มีการจัดบริการในระดับ Excellent Center
8) การเป็ น สถาบั น สมทบทางการศึ ก ษา หรื อ สถานฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม
ระดับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1) จานวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด (แห่ง)
2) จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)
3) จานวนด่านนาเข้าอาหารและยา
4) พื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตนิคมอุตสาหกรรม/เขตปริมณฑล/จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ (แห่ง)
5) ความกันดาร และลักษณะพิเศษของพื้นที่จังหวัด (แห่ง)
วิธีการแสดงความจานงขอย้าย
1. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบย้ า ยแพทย์ ทั น ตแพทย์ เภสั ช กร หมุ น เวี ย น ในระบบ HROPS
ผ่าน http://hr.moph.go.th
2. ให้ผู้ขอย้ายแสดงความจานงโดย Download แบบขอย้าย และยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ ยื่น ขอย้ายได้ ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ รพศ. รพท. สสจ.
จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลผ่านระบบย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หมุนเวียน ในระบบ HROPS
4. ผู้ขอย้ายสามารถตรวจสอบความถูกต้องของส่วนราชการที่ขอย้ายได้ทาง http://hr.moph.go.th
หากมีข้อผิดพลาดต้องแจ้งให้ นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ รพศ. รพท. สสจ.
เป็นผู้แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด

-5กาหนดเวลาดาเนินการ
กาหนดวันดาเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค.61 ถึงวันศุกร์ที่ 26 ม.ค.61
วันจันทร์ที่ 29 ม.ค.61 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.61
วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61
วันจันทร์ที่ 5 มี.ค.61 ถึงวันพุธที่ 7 มี.ค.61
วันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค. 61 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61
วันศุกร์ที่ 30 มี.ค.61

กิจกรรม
เปิดให้บันทึกข้อมูลการย้ายแพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร ผ่านระบบ HROPS
ทาง http://hr.moph.go.th (รอบที่ 1)
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด/ ปลายทาง
พิจารณาให้ความเห็น
ประกาศผลการพิจารณาการย้าย (รอบที่ 1)
เปิดให้บันทึกข้อมูลการย้ายแพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร ผ่านระบบ HROPS
ทาง http://hr.moph.go.th (รอบสุดท้าย)
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด/ ปลายทาง
พิจารณาให้ความเห็น
ประกาศผลการพิจารณาการย้าย (รอบสุดท้าย)

หมายเหตุ 1. ผู้ขอย้ายสามารถตรวจสอบและขอให้นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ของ รพศ. รพท. สสจ. แก้ไขข้อมูลความถูกต้องในการขอย้าย
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18-26 ม.ค. 61
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5-7 มี.ค. 61
2. ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด /ปลายทาง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
หากเลยกาหนดเวลา และส่วนราชการต้นสังกัด/ปลายทาง ยังไม่ได้พิจารณาให้ความเห็น จะถือว่าส่วนราชการ
ต้นสังกัด/ปลายทาง ไม่อนุมัติให้ย้าย/รับย้าย

