ไขขอของใจการบริหารตําแหนงลูกจางชั่วคราว
จากการประชุมวิชาการ “การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศและการประกาศผลงาน
ที่เปนนวัตกรรมดีเดนของลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2553”
วันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2553
ณ หองประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึก สป
1. ถาม

กรณีลูกจางชั่วคราวขาดงานเกินกวา 15 วัน จะดําเนินการออกคําสั่งเปนเลิกจางหรือปลดออก

ตอบ

กรณีลูกจางชั่วคราวขาดงานเกิน 15 วัน เขาขายละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งความผิดดังกลาวถือ
เปนความผิดชัดแจง หนวยบริการสามารถดําเนินการทําคําสั่งเลิกจางได ตามขอ 7 วรรค 2
ของหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือ
ลูกจางรายคาบ ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545

2. ถาม

ถาการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวครั้งแรกต่ํากวาพอใช และครั้งที่ 2
อยูในระดับดี เดือนตุลาคมจะไดปรับคาจางชั่วคราวหรือไม

ตอบ

ตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 36 ลงวันที่
5 มี น าคม 2552 ไดกํา หนดหลัก เกณฑแ ละวิธี ก ารประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพและ
ประสิท ธิผ ลการปฏิบ ัต ิง านของลูก จา งชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ (เงิน บํ า รุง )
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ขอ 11 กําหนดวา “กรณีที่จะมี
การจา งงานตอ เนื่อ งในลัก ษณะงานเดิม หรือ ลัก ษณะงานใหม ใหนํา ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา โดยผูไดรับการพิจารณาใหจางตอเนื่องไดจะตอง
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง ไมต่ํากวาระดับพอใช ทั้งนี้ผูบังคับบัญชา
ตองทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจจางพิจารณาสั่งจางตอไป ”
ในประเด็น ที่ห ารือ พบวา การประเมิน ครั้ง แรกมีค ะแนนต่ํา กวา ระดับ พอใช
(อยูในระดับตองปรับปรุง คะแนนต่ํากวา 60 คะแนน) และการประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนน
ผานระดับดี ใหนําคะแนนทั้ง 2 ครั้งมารวมกันแลวหารดวย 2 เพื่อคิดคาเฉลี่ยหาก
ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะอยูในเกณฑไดรับการปรับคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม
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3. ถาม

ตอบ

4. ถาม

ตอบ

ลูกจา งชั่วคราวเงิน นอกงบประมาณ (ประเภทเงิน บํา รุง) สํา หรับสายงานขาดแคลน
การปรั บค าจ างให ใช หลั กเกณฑ และระเบี ยบฉบั บไหน และลู กจ างชั่ วคราวเงิ นนอก
งบประมาณที่ไมใชเงินบํารุง การปรับคาจางจะมีวิธีดําเนินการเชนใด
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สําหรับสายงานขาดแคลนการปรับคาจาง
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 196
ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ปละ 2 ครั้ง เชนเดียวกับขาราชการ เพื่อนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณา
ปรับเลื่อนอัตราคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ในแตละปหรือพัฒนาใหลูกจางสามารถ
ทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนดและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชตามบัญชีเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญ (ณ 1 ตุลาคม 2550) ในการนํามาปรับอัตราคาจาง
ของแตละป ซึ่งลูกจางที่ไดรับการจางงานในปแรก ตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแลว
ไมนอยกวา 8 เดือน (เริ่มจาง 1 กุมภาพันธ) ของปนั้น
ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจะพัฒนาระบบการจางงานของลูกจาง
สายงานขาดแคลนและสหวิชาชีพใหม โดยมีการปรับปรุงเรื่องโครงสรางบัญชีคาจาง
การกําหนดตําแหนง สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหเทียบเคียงไดกับขาราชการ
หากผานมติคณะรัฐมนตรีแลว สวนราชการสามารถดําเนินการได
สําหรับลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณที่จางดวยเงินประเภทอื่น ไมสามารถ
ปรับอัตราคาจางได ตามขอ 3 ของนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 ที่กําหนดวา “อัตราคาจาง ใหจางในอัตราคาจางไมเกิน
อัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงและวุฒิ และไมมีการเลื่อนขั้นคาจาง”
หากลู ก จ า งประจํ า มี ก ารปรั บ ตํ า แหน ง ใหม ลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ มี ลั ก ษณะงานเหมื อ น
ลูกจางประจํา (โดยเฉพาะไมมีวุฒิ) เชน ตําแหนงยาม คนงาน ก็ตองเปลี่ยนตําแหนง
ตามใชหรือไม และเปลี่ยนไดเมื่อใด ตองรอบัญชีจัดคนลงของลูกจางประจําเรียบรอยกอน
หรือไมอยางไร
การปรับปรุงชื่อตําแหนงในการจางงานของลูกจางชั่วคราวใหม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดมีห นัง สือ แจง ใหสว นราชการในสัง กัด ถือ ปฏิบัติ ตั้ง แตวัน ที่ 1 ตุล าคม 2553
เปนตนไป ตามหนังสือ ที่ สธ 0201.034/ว 218 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
โดยใหใชชื่อตําแหนงการจางงานใหสอดคลองกับชื่อตําแหนงของลูกจางประจําในคําสั่งจาง
ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553
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5. ถาม

จังหวัดสามารถดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางชั่วคราวจากตําแหนงพนักงานธุรการ
เปนนักทรัพยากรบุคคลไดหรือไม หากลูกจางชั่วคราวรายนั้นมีคุณสมบัติครบ มีวุฒิปริญญาตรี
และจังหวัดก็มีหลักเกณฑที่ชัดเจน และคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวไมกระทบตอ
เงินบํารุงมากนัก

ตอบ

กรณีหนวยบริการมีความประสงคเปลี่ยนตําแหนงลูกจางชั่วคราวจะตองคํานึงถึงเหตุผล
ความจําเปน และเหมาะสมกับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่หนวยงานมอบหมาย
รวมทั้งลูกจางผูนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง
หากประสงคเปลี่ยนชื่อตําแหนงตางไปจากเดิม หนวยบริการจะตองดําเนินการเปดรับสมัคร
และสรรหาบุคคลเขาสูระบบราชการใหม รวมถึงตองปรับแผนการจางใหม โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ ลูกจางชั่วคราวรายนั้นสามารถสมัคร
หากเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร เพื่อเขาสูกระบวนการสรรหาพรอม
บุคคลทั่วไป หากเปนผูมีผลการสอบแขงขันได จึงขอลาออกจากตําแหนงเดิมเพื่อเขารับ
การจางงานในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตอไป

6. ถาม

สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุขมีก ารกํา หนดกรอบของลูก จา งชั่ว คราวไวหรือไม
ถา มีปจ จุบัน ยัง มีผ ลหรือ ไม หรือ พิจ ารณาเงิน บํา รุง เปน หลัก ในการบริห ารงานของ
หนวยบริการ

ตอบ

ไมไดกําหนดกรอบอัตรากําลังของลูกจางชั่วคราวไว เนื่องจากหลักการจางลูกจางชั่วคราว
เงินบํารุง มีขั้นตอนวิธีดําเนินการดังนี้
1. หน ว ยบริ ก ารต อ งวิ เ คราะห ค วามต อ งการจ า งลู ก จ า งชั่ ว คราวในแต ล ะ
ปงบประมาณ เพื่อจัดทําแผนการจางโดยเริ่มจาก
วิเคราะหภารกิจ

กําหนดตําแหนง

คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง

อัตราคาจาง

เงื่อนไขการจาง
ระยะเวลาการจาง
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2. จัดทําแผนการจางลูกจางชั่วคราวเสนอใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนปงบประมาณที่จะจาง 1 เดือน (เสนอแผนความตองการ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของแตละป)
3. ระหวางปงบประมาณ หากมีเหตุผลความจําเปนตองปรับแผน เชน เปลี่ยนแปลง
ตําแหนงหรือจํานวนการจางงาน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจางหรือระยะเวลาการจางงานใหม
ใหเสนอแผนการจางที่ปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการบริหารหนวยบริการใหความเห็นชอบ
4. การจางลูกจางชั่วคราวตองไมเปนภาระตอการใชจายเงินบํารุงและตองสอดคลอง
กับแผนการใชจายเงินบํารุงของหนวยบริการ
ดังนั้น ในการจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงจึงอยูในอํานาจของหนวยบริการที่ใช
ดุลพินิจในการจางงาน ซึ่งเปนไปตามความจําเปนหรือประโยชนของทางราชการและ
ไมใหมีผลกระทบตอการใชจายเงินบํารุง
7. ถาม

ขณะนี้ในสวนราชการตางๆ ในวันจันทรกําหนดใหเจาหนาที่ใสชุดสีกากี ลูกจางชั่วคราว
มีสิทธิ์ใสชุดสีกากีหรือไม ถามีสิทธิ์ใสอยางไรถึงจะถูกตองที่สุด

ตอบ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเครื่องแบบลูกจางประจํา พ.ศ.2527 ไดกําหนด
เครื่องแบบปฏิบัติงานสําหรับลูกจางประจําไวใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติเปนชุดสีกากี
มีเครื่องหมายอินทรธนู และสามารถติดแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามชั้นตราที่ไดรับ
พระราชทาน ดังนั้น กรณีลูกจางชั่วคราวหากสวนราชการกําหนดใหแตงเครื่องแบบ
ปฏิบัติงาน (ชุดสีกากี) ใหสามารถแตงเครื่องแบบปฏิบัติงานไดโดยอนุโลม แตไมอาจ
ติดเครื่องหมาย อินทรธนูออน และแถบเครื่องราชอิสริยาภรณได
ติดไดเพียง
เครื่องหมายสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และปายชื่อเทานั้น

8. ถาม

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากประเทศบรูไน ซึ่งขณะนี้หนวยบริการ
จางไวเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ สามารถเขารับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสถานะ
เปนขาราชการไดหรือไม

ตอบ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือขอหารือคุณวุฒิหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากประเทศบรูไน ไปยังสํานักงาน ก.พ. แลว ขณะนี้อยูในระหวางรอการแจงผล
ดังนั้น ไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อขอบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน
ไดในขณะนี้
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9. ถาม

ถามีตําแหนงขาราชการในโรงพยาบาลชุมชนวางลง (ตําแหนงสายงานสนับสนุน) ขอทราบวา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีอํานาจเปดสอบแขงขันบุคคลบรรจุเปนขาราชการไดหรือไม

ตอบ

สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ไมไ ดม อบอํา นาจใหจัง หวัด ดํา เนิน การไดเ อง
ดังนั้น ผูที่มีความประสงคจะบรรจุเปนขาราชการสามารถไปสมัครสอบแขงขัน ภาค ก.
ภาค ข. จากสํา นักงาน ก.พ. ซึ่งแตละปจะมีการเปด รับ สมัครบุคคลทั่วไปอยูแ ลว
โดยติดตามขาวไดที่ www.ocsc.go.th

10. ถาม

เงินเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณ
ไดหรือไม และลูกจางชั่วคราวมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวหรือไม

ตอบ

เงินเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณได
เฉพาะขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ สําหรับลูกจางชั่วคราวหนวยบริการ
สามารถเบิกจายไดจากเงินบํารุง ในกรณีที่หนวยบริการนั้นๆ มีสถานะเงินบํารุงเพียงพอ
และไมมีผลกระทบในการเบิกจายเพื่อการนี้

รวบรวมและจัดทําโดย กลุม งานบริหารลูกจางและพนักงานราชการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2 สิงหาคม 2553

