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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๐๓๐๐
14 มีนาคม 2554

เรื่อง การเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง 1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 187 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
2. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 266 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์กําหนดตําแหน่งและจํานวนลูกจ้างประจําที่มีได้ในแต่ละส่วนราชการ
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-2 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่งและปรับระดับชั้นงาน
ของลูกจ้างประจําในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 และเกณฑ์กําหนดตําแหน่งและ
จํานวนลูกจ้างประจําที่มีได้ในแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งให้จัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน (ลปจ.1)
ของตําแหน่งลูกจ้างประจําทุกตําแหน่งในสังกัด ส่งไปให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมแจ้งแนวทาง
และขั้นตอนการดําเนินการให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป นั้น
โดยที่ปรากฏว่า มีส่วนราชการบางแห่งได้เสนอเรื่องการเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจําใหม่
ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดพบว่ามีข้อบกพร่องและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริง ดังนี้
1. ตําแหน่งทีข่ อเปลี่ยนใหม่ หน่วยงานไม่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ เช่น ตําแหน่ง
พนักงานจัดการหอพัก หน่วยงานนั้นไม่มีหอพักแพทย์หรือพยาบาลแต่อย่างใด การขอเปลี่ยนตําแหน่ง
ดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือตําแหน่งช่างซ่อมบํารุงหน่วยงานไม่มีภารกิจให้ซ่อม ติดตั้ง ประกอบ
ดัดแปลง เครือ่ งจักร เครื่องยนต์ เพราะหน้างานมีเพียงงานซ่อมบํารุงเล็กๆน้อยๆ เช่น งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ หรืองานไม้ งานปูน งานโยธา งานเชื่อมโลหะ เป็นต้น หากเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์
ส่วนใหญ่ ใช้วิธี Outsource ให้เอกชนดําเนินการแทนเพราะมีความคุ้มค่าเชิงภารกิจมากกว่า
2. ตําแหน่งทีข่ อเปลี่ยนใหม่ ส่วนราชการมิได้กําหนดภารกิจให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตรงตามระดับชั้นงานที่ขอเปลี่ยน ใช้การคัดลอกหน้าที่โดยย่อเป็นภารกิจ
จากหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 กรณีทําให้ ลปจ. 1
ของตําแหน่งใหม่ไม่ตรงตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างประจํา เช่น การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อขอปรับระดับสูงขึ้น การเปลี่ยนตําแหน่ง
ใหม่หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลรายบุคคลตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้ทําข้อตกลงไว้แล้ว เป็นต้น
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3. วุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่กระทรวงการคลังกําหนด
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เช่น วุฒิประกาศนียบัตรอบรม
ผู้ช่วยพยาบาล ที่ทางสถาบันพระบรมราชชนกเปิดให้มีการอบรมในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถือเป็น
หลักสูตรอบรมมิใช่การศึกษา และ ก.พ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิดังกล่าว จึงไม่สามารถนํามาปรับเทียบเป็น
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ กรณีนี้จึงไม่อาจนําหลักสูตรอบรมมาใช้ในการเปลี่ยนตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลได้
4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ ขอเปลี่ยนตําแหน่งใหม่นี้ วัตถุประสงค์
เป็นการเปิดกว้างให้บุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงเข้ามาแข่งขัน เพื่อให้ทางราชการได้
คัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาปฏิบัติงานตรงตามตําแหน่ง โดยกําหนดให้ใช้กระบวนการสรรหาที่ได้มาตรฐาน
ยุติธรรมและโปร่งใสนั้น จากการตรวจสอบในรายละเอียดของเอกสารดําเนินการพบข้อสังเกตในหลาย
หน่วยงาน เช่น
4.1 ข้อสอบขาดความเป็นมาตรฐานและไม่เหมาะสมสําหรับนํามาใช้วัด
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงานของตําแหน่งในระดับชั้นงานนั้นๆ ได้ เช่น บางสายงาน(ตําแหน่ง)ต้อง
วัดความรู้ความสามารถในด้านประสบการณ์และความชํานาญงาน หรือวิชาชีพเฉพาะทาง แต่ข้อสอบที่นํามาใช้
เป็นเครื่องมือในการวัดความชํานาญเป็นเพียงแค่ระดับพื้นฐาน ซึ่งใช้การจดจําหรือท่องจําก็สามารถทําข้อสอบ
ได้ แต่ไม่สามารถวัดได้ว่าผู้นั้นมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัตินั้นๆ อย่างแท้จริงหรือไม่ (พิสูจน์ความ
เป็นมืออาชีพ)
4.2 การตรวจและให้คะแนน ขาดความเที่ยงธรรมและจริยธรรม เช่น
ผู้สอบตอบข้อสอบไม่ครบตามประเด็นคําถาม หรือตอบไม่ตรงคําถาม แต่ได้รับคะแนนเต็ม หรือยินยอมให้
ผู้สอบตรวจกระดาษคําตอบเอง หรือมีการทุจริตให้คัดลอกระหว่างการสอบ เป็นต้น
4.3 อื่นๆ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ พบว่าการแต่งตั้งตัวบุคคล
บางตําแหน่งยังไม่มีความเหมาะสม ส่วนราชการเจ้าของตําแหน่งควรให้ความสําคัญ โดยคัดเลือกกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตําแหน่งงานนั้นๆ เพื่อทําให้การคัดเลือกมีความเที่ยงตรงมาก
ขึ้น
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ ขาดรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติและไม่กําหนด
ระยะเวลาให้ชัดเจนว่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะงานเช่นใด ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด เป็นต้น
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการวิเคราะห์ภารกิจของ
ลูกจ้างประจําจากคําบรรยายลักษณะงาน (ลปจ.1) ตามที่ส่วนราชการจัดทํา พบว่าเกณฑ์กําหนดตําแหน่งและ
จํานวนลูกจ้างที่มีได้ตามที่แจ้งให้ทราบในหนังสือที่อ้างถึง 1 ยังไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ลูกจ้าง
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ จึงได้มกี ารปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้ ได้แนบเกณฑ์
ดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้มผี ลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
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อนึ่ง สําหรับข้อบกพร่องทีพ่ บข้างต้นนี้ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานเจ้าของตําแหน่งทุกแห่ง
นําข้อสังเกตดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ
อย่างแท้จริง ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะตําแหน่งพนักงาน
ธุรการ พนักงานพัสดุ และพนักงานการเงินและบัญชี ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นผู้ดําเนินการทุกขั้นตอน เช่นเดียวกับตําแหน่งพนักงานพิมพ์
จึงเรียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๒59๐ 1349-50
โทรสาร ๐ ๒590 1424,1350
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
สําเนาส่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

คําชี้แจงเพิ่มเติม
1. เกณฑกาํ หนดตําแหนงและจํานวนลูกจางประจําที่มีไดตามหนังสือฉบับนี้ เปนเพียง
กรอบตําแหนงสําหรับใหสวนราชการใชในการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําในสังกัด เพื่อใหเปนไปตาม
ภารกิจของสวนราชการที่ตองปฏิบัติ ดังนั้น ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปลี่ยนตําแหนง สวนราชการ
จะตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนัน้ ปฏิบัติงานสอดคลองตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนงนั้นๆ (ตาม ลปจ.1 ของตําแหนงใหม) อยางแทจริง ซึ่ง ลปจ. 1 ของตําแหนงใหมนี้
สํานักงานปลัดกระทรวง-สาธารณสุขตองสงใหสาํ นักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเก็บไวเปนหลักฐาน
ทางราชการตามระเบียบ หากเกิดกรณีมีการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือรองเรียนขึ้นวาสวนราชการรายงาน
เท็จ ผูดําเนินการที่เสนอเรื่องขอเปลี่ยนตําแหนงอาจตองถูกดําเนินการทางวินัยและคําสั่งแตงตั้งตองถูก
ยกเลิกตอไป
2. กรณีที่สว นราชการใด ตองการกําหนดตําแหนงเพิม่ เติมเกินกวาที่สาํ นักงาน
ปลัดกระทรวง-สาธารณสุขกําหนด ใหขอทําความตกลงกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน โดย
จะตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมสงผลการวิเคราะหประเมินคางานของตําแหนงที่ขอกําหนดเพิ่ม
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงเกาและใหม รวมทั้งปริมาณงานยอนหลัง 3 ป ของตําแหนงที่ขอ
กําหนด รวมทั้งอัตรากําลังของผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่ขอกําหนดเพิ่มเติมและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานแตละคน มาเพื่อประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงเพิ่มเติม
อนึง่ กรณีที่สว นราชการ ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา ซึง่ อยูในกลุม งานบริการ
พืน้ ฐาน ที่จะมีอัตราคาจางขั้นต่าํ -ขั้นสูงเทากัน เพื่อใหตรงตามตําแหนงและภารกิจที่ปฏิบัติงานอยาง
แทจริง สามารถแจงความประสงคเขามายังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะไดดาํ เนินการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งโดยไมตองดําเนินการสรรหาคัดเลือกเขาสูตาํ แหนงใหม เชน ตําแหนงพนักงานทั่วไป
เปลี่ยนเปนตําแหนงพนักงานประจําตึก หรือตําแหนงพนักงานเปล พนักงานซักฟอก เปนตน พรอมแนบ
ลปจ.1 ของตําแหนงใหมใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 3 ฉบับ

