ถาม-ตอบ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.

ถาม

การกําหนดบัญชีโครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดให้ใช้กบั ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มใดบ้าง สามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือฉบับใด?

ตอบ

ปัจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงไว้
2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ สายงานเภสัชกร สายงานพยาบาลวิชาชีพ สายงานสหวิชาชีพ (คือ
สายงานที่กําหนดให้มีใบประกอบโรคศิลปะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งด้วย เช่น นักกายภาพบําบัด
นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิค นักกิจกรรมบําบัด นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และนักการแพทย์แผนไทย) นักวิชาการสาธารณสุข และสายงานนักเรียน
ทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี เทียบเท่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.)หรือหลักสูตรการศึกษา 2 ปีหรือ 2 ปีขึ้นไป ซึ่ง ก.พ.รับรองเทียบเท่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.)
รายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างชั่วคราว และ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ กลุม่ วิชาชีพ สามารถศึกษาได้จาก
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ ว 101 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554
ส่วนบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างศึกษาได้จากหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ
0201.034/ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
2. กลุ่มสนับสนุนหรือทั่วไป ได้แก่สายงานอื่นๆ เช่น พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นักจัดการงานทั่ ว ไป นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี นั ก โภชนาการ นิ ติ ก ร เป็ น ต้ น โดยสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขจะกําหนดโครงสร้างบัญชีตามคุณวุฒิไว้ รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 107 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
โครงสร้างค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นนี้ ให้ใช้กับการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2554 เป็นต้นไป

๑

2.

ถาม

โครงสร้างบัญชีค่าจ้างขัน้ ต่ํา-ขั้นสูงของลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพเป็นอย่างไร?

ตอบ

โครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่ แนบท้ายหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/
ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

บัญชีค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ
ขั้นต่ําชั่วคราว
สายงาน
ประเภท
ขั้นต่ํา
(แรกบรรจุ)
(หลักสูตร 5 ปี)
11,030
11,700
เภสัชกร
(หลักสูตร 6 ปี)
13,120
13,780
พยาบาลวิชาชีพ
10,530
11,060
สหวิชาชีพ
10,530
11,060
นักวิชาการสาธารณสุข
10,330
10, 640
(หลักสูตร 2 ปี ปวส.)
8,285
8,835
งานอื่นๆ
(หลักสูตร 2 ปี ปวท.)
7,960
8,200

ขั้นสูง
16,440
16,440
16,440
16,440
14,050
12,200
11,850

หมายเหตุ สายงานที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รบั เพิม่ เงิน พ.ต.ส. ในอัตราตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ยกเว้น สายงานนักการแพทย์แผนไทย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รบั อนุมตั จิ าก ก.พ.
3.

4.

ถาม

โครงสร้างบัญชีค่าจ้างขัน้ ต่ํา-ขั้นสูงของลูกจ้างกลุ่มสนับสนุนหรือทั่วไป เป็นอย่างไร?

ตอบ

โครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่ ท้ายหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 107
ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นต่ําชั่วคราว
วุฒิ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
(แรกบรรจุ)
กรณีไม่กําหนดวุฒิ
5,852
6,205
8,872
วุฒิ ปวช.
6,038
6,405
9,187
วุฒิ ปวท.
6,791
7,203
10,274
วุฒิ ปวส.
7,446
7,896
11,256
วุฒิ ปริญญาตรี
8,332
8,830
12,600

ถาม

หน่วยบริการสามารถจัดทําโครงสร้างบัญชีค่าจ้างสําหรับตําแหน่งงานบางตําแหน่งได้หรือไม่?

ตอบ

ตามข้อ 4 วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงในสังกัดสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดไว้ ว่ า "สํ า หรับ บั ญ ชี โ ครงสร้ า งค่ า จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามที่ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด กรณีหน่วยบริการกําหนดต้องไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างท้ายบัญชีนี้"
ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยบริการได้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นของภารกิจที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงความขาด
แคลนกําลังคนและปัจจัยอื่นที่สําคัญๆ เช่น เงินบํารุง ตําแหน่งงานนี้หาคนยาก หรือตําแหน่งงานเป็นที่
ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั่วไปหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงสูงหรือสภาพพื้นที่ตั้งของ
หน่ วยงานห่างไกล ทุร กันดาร เป็นต้ น หน่วยบริ การก็ สามารถกํ าหนดโครงสร้ างบั ญ ชี ค่าจ้างที่มีความ
แตกต่างจากที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกําหนดไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้าง
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒

5.

ถาม

ขอให้สรุปการปรับค่าจ้างประจําปี(เลื่อนค่าจ้าง)ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงของกลุม่ วิชาชีพที่
หน่วยบริการจะต้องดําเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง

ตอบ

การปรับค่าจ้างประจําปี(เลื่อนค่าจ้าง) ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงของกลุ่มวิชาชีพนี้ เป็นการปรับ
เลื่อนปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม แต่เดิมนั้นเลื่อนเป็นขั้นโดยใช้ตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพล
เรือนสามัญ (1 ตุลาคม 2550) หาก ณ ปัจจุบัน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารปรั บ ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอกงบประมาณ(เงิ น บํ า รุ ง ) กลุ่ ม วิ ช าชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ซึ่งการปรับค่าจ้างประจําปี(เลื่อนค่าจ้าง) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างจากเดิม โดย
กําหนดให้คํานวณเป็นอัตราร้อยละจากฐานค่าจ้างเดิมก่อนการปรับค่าจ้างในปีนั้น แต่ไม่เกินร้อยละ 6
โดยควบคุมวงเงินในการปรับค่าจ้างปกติและเป็นพิเศษ ภายในวงเงินร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้างที่มีผู้
ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายนของปีที่จะเลื่อน ซึ่งวงเงินนี้หน่วยบริการอาจกําหนดวงเงินเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินร้อยละ 4
สําหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาปรับค่าจ้างเป็นพิเศษ ต้องมีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นหรือดีมาก อาจได้รับการปรับค่าจ้างเป็นพิเศษในอัตราร้อยละ 3-6 ทั้งนี้ ต้องมี
สัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนลูกจ้างกลุ่มวิชาชีพที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายนของปีที่จะ
เลื่อน
นอกจากนี้ หากเป็นกรณีการจ้างงานใหม่ ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบ
ปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน (วันสุดท้ายของการจ้างงานกรณีนี้คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปี
ที่จะเลื่อน) ยกเว้น ได้รับการจ้างงานในวันที่ 2 หรือวันเปิดทําการแรกของเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากวันที่
1 หรือวันถัดไปของเดือนดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ

6.

ถาม

โครงสร้างบัญชีคา่ จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงทัง้ ของกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุนหรือทั่วไป มีการ
กําหนดอัตราขั้นต่ําชั่วคราว(แรกบรรจุ)ไว้ ขอทราบว่าหน่วยบริการจะสามารถปรับค่าจ้างขัน้ ต่ําชั่วคราว
ไปสู่อตั ราค่าจ้างขั้นต่าํ ได้เมือ่ ใด?

ตอบ

เจตนารมณ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดให้การจ้างงานมีอัตราขั้นต่ําชั่วคราวไว้ เพื่อให้
หน่วยบริการ(นายจ้าง)ได้มีโอกาสพิสูจน์ผู้ที่ถูกจ้างงานเข้ามาว่ามีความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมเพียงใด ควรได้รับการจ้างงานต่อไปหรือไม่ เพราะหากมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ก็ไม่สมควรให้รับราชการต่อไป หากจะเปรียบเทียบกับระบบราชการก็คือการให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั่นเอง ซึ่งโดยปกติการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะกําหนดไว้ไม่เกิน 6
เดือน เว้นแต่หน่วยบริการเห็นว่าตําแหน่งใดมีลักษณะงานสมควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมากกว่า
6 เดือน ก็สามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของตําแหน่งนั้นๆ แต่ต้องมีการกําหนด
ระยะเวลาทดลองงานให้ชัดเจน ซึ่งไม่ควรเกิน 1 ปี กําหนดช่วงการประเมินไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว หน่วยบริการสามารถ
ปรับอัตราค่าจ้างไปยังขั้นต่ําได้ ณ วันที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
๓

7.

ถาม

หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน กําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชา
ชั้นต้นต้องกําหนดข้อตกลงในเรื่องผลงานและตัวชี้วดั ที่มคี วามชัดเจน เป็นทีย่ อมรับได้ร่วมกัน ซึ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแล้วผูบ้ งั คับบัญชาต้องแจ้งผลการประเมินให้ผู้รบั การ
ประเมินรับทราบทุกครั้งหรือไม่?

ตอบ

หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการประเมิ นประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่ วคราวฯ พ.ศ.
2554 กําหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งตามนัยข้อ 5 กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องกําหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับการวัดผลการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน เช่น กําหนดว่า ในรอบการ
ประเมินนี้ ผู้ประเมินประสงค์จะวัดผลงานในเรื่องใดบ้าง (กิจกรรมหรือกระบวนงานในความรับผิดชอบ) มี
เกณฑ์การวัดผลงานนั้นอย่างใด (ตัวชี้วัดการประเมิน) และกําหนดความหมายของระดับการประเมินเพื่อใช้
ร่วมกัน (มาตรวัดสําหรับแต่ละระดับคะแนน โดยกําหนดไว้เป็น 5 ระดับ) เป็นต้น
หลังจากนั้น ผู้ประเมินควรได้มีการติดตามกํากับดูแลพร้อมให้คําปรึกษาแนะนําผู้รับการประเมินเพื่อ
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละ
รอบการประเมินแล้ว ผู้ประเมินต้องแจ้งผลการประเมินให้ลูกจ้างชั่วคราวแต่ละรายในความรับผิดชอบได้ลง
นามรับทราบพร้อมให้คําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในรอบการประเมินคราวต่อไป
กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายใดมีผลการประเมินเฉลี่ย 2 ครั้งต่ํากว่าระดับดี ต่ํากว่า 75 คะแนน สําหรับกลุ่ม
วิชาชีพ และไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้ (ไม่ต่ํากว่า 60 คะแนน) สําหรับกลุ่มสนับสนุนหรือทั่วไป ให้
ผู้บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจสั่งจ้างพิจารณาเลิกจ้าง พร้อมแจ้งให้ลูกจ้างรายดังกล่าว
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการประเมิน
อนึ่ง สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้กํา หนดแบบประเมิน ผลการปฏิบัติง านเพื่อ ให้
หน่วยบริการได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว และนําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการงาน
บุคคลของลูกจ้างชั่วคราวกรณีต่าง ๆ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ
ได้ตามความจําเป็นของลักษณะงาน

8.

ถาม

ขอให้อธิบายการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(กลุ่มวิชาชีพ) ทีห่ น่วยบริการจะต้องดําเนินการในวันที่ 1
ตุลาคม 2554 แทนการปรับค่าจ้างตามวิธีเดิม (ปรับเป็นขัน้ )

ตอบ

การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ ตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เป็นการปรับ
(เลื่อนค่าจ้าง)ปีละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของปี
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างสําหรับลูกจ้าง
ชั่วคราว(กลุ่มวิชาชีพ) เฉพาะในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การปรับค่าจ้างให้ปรับเป็นอัตรา
ร้อยละ (ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน)จากฐานค่าจ้างเดิมก่อนการปรับ ภายในวงเงินที่ใช้ในการปรับ
ค่าจ้างตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยหน่วยบริการต้องคํานวณวงเงินจากอัตราค่าจ้าง
ที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน ซึ่งกําหนดให้ใช้วงเงินได้ไม่เกินร้อยละ 3 (หน่วยบริการสามารถกําหนด
วงเงินเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินร้อยละ 4)
๔

ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชน ก. มีลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ กลุ่มวิชาชีพ ที่จ้าง
ไว้ทั้งสิ้น 100 คน การคิดคํานวณวงเงินที่จะนํามาใช้ปรับค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ให้ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจแหล่งเงินที่ใช้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ กลุ่มวิชาชีพ ทั้ง 100 คน
ว่ามีการจ้างงานจากเงินนอกงบประมาณประเภทใดบ้าง เช่น เงินประกันสังคม เงินสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เงินอุดหนุน เงินโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยแยกจํานวนลูกจ้างที่จ้างจากเงินประเภทอื่น
ออกไปทั้งหมด เนื่องจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ว 23/46 กําหนดไม่ให้นายจ้างสามารถ
เลื่อนค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณจากเงินประเภทนี้ได้และกันส่วนออกไป ให้คงเหลือแต่
จํานวนลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินบํารุงกลุ่มวิชาชีพไว้เท่านั้น
2. สํารวจตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวที่หน่วยบริการจ้าง
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 107 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554
และว 36/2552 เดิม ซึ่งเป็นสายงานสนับสนุนทั่วไป ให้แยกจํานวนลูกจ้างข้างต้นออกทั้งหมด เนื่องจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับขั้นค่าจ้างไว้ต่างหากแล้ว โดยแยก
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิชาชีพตามข้อ 1 และกลุ่มสนับสนุนทั่วไปตามข้อ 2
3. เมื่อได้จํานวนลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงกลุ่มวิชาชีพคงเหลือจากข้อ 1 แล้ว ให้นําอัตรา
ค่าจ้างที่ปรากฏ ณ วันที่ 1 กันยายนของปีนั้นมาคํานวณรวมกันตั้งแต่ตําแหน่งแรกจนถึงตําแหน่งสุดท้าย
เพื่อหาวงเงินร้อยละ 3 ต่อไป สมมุติว่า จํานวนเงินค่าจ้างของลูกจ้างกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 300,000 บาท วงเงิน
ร้อยละ 3 ของหน่วยบริการที่จะนํามาใช้ปรับค่าจ้างประจําปีจะเท่ากับ 9,000 บาท ซึ่งหน่วยบริการ
สามารถปรับเพิ่มวงเงินจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 3.5 หรือ 4 ก็ได้ ตามสถานะของเงินบํารุงที่มีอยู่ ถ้า
กําหนดเป็นร้อยละ 4 จะเท่ากับ 12,000 บาท ซึ่งจํานวนวงเงินดังกล่าวนี้ หน่วยบริการสามารถนํามาใช้
เฉลี่ยสําหรับการปรับค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยควรใช้เทคนิคการอิงกลุ่มมากกว่าอิง
เกณฑ์ ผู้รับผิดชอบต้องคํานวณเม็ดเงินที่ใช้อย่างรอบคอบให้เพียงพอภายในวงเงินที่คํานวณได้เท่านั้น
9.

ถาม

การจ้างพยาบาลที่จบใหม่ แต่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านควรจ้างงานในตําแหน่งใด?

ตอบ

การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่
ผ่าน หน่วยบริการอาจจ้างในตําแหน่งงาน ดังนี้
1. ตําแหน่งพยาบาลเทคนิค อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่ที่หน่วยบริการจะกําหนด ซึ่งจะใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ชั่วคราวของสายงานพยาบาลวิชาชีพหรืออัตราค่าจ้างของผู้สําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ตามหนังสือสือ ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ก็ได้ และไม่มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. การ
กํ า หนดอั ต ราค่ า จ้ า ง หน่ ว ยบริ ก ารควรพิ จ ารณาข้ อ มู ล การจ้ า งงานของสายงานนี้ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
ประกอบด้วย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาการไหลออกไปหน่วยบริการอื่น หรือ
2. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อัตราค่าจ้างตามที่สํานักงานปลัดรกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยให้มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมกํากับงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดและไม่มี
สิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส.
และควรกําหนดระยะเวลาให้ลูกจ้างดังกล่าว เร่งสอบใบอนุญาต เมื่อได้รับเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําคําสั่งจ้าง
ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ณ วันที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น
1 หรือการพยาบาล ชั้น 1 ต่อไป
๕

10. ถาม

หน่ ว ยบริ ก ารประสงค์ จัด จ้ า งลูก จ้า งชั่ว คราวเงิ น บํา รุง ในอั ต ราค่ า จ้ า งเกิน ค่า จ้ า งขั้ น ต่ํ า ที่สํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดได้หรือไม่?

ตอบ

กรณีนี้ หน่วยบริการสามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงเกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
หรือลูกจ้างรายคาบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ข้อ 5.3 วรรคสาม กําหนดไว้ว่า "ในกรณีที่
หน่วยบริการมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็นไปยังคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นกรณีไป" แต่ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงสถานะเงินบํารุงประกอบด้วย

11. ถาม

หน่ ว ยบริ ก ารสามารถกํ า หนดอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น สู ง เกิ น กว่ า ที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนดได้หรือไม่?

ตอบ

หน่วยบริการใดที่ประสงค์จะกําหนดบัญชีค่าจ้างใหม่ โดยเฉพาะการปรับขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงให้เกิน
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ควรต้องมีการศึกษา วิเคราะห์
รายละเอียดของผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดตามมาในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับขยายค่าจ้าง
รายได้ต่างๆ จากการให้บริการ สถานะเงินบํารุง (ความสามารถในการจ่าย) ทั้งระยะสั้น ระยะยาว เมื่อ
พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า ก็สามารถดําเนินการได้ ซึ่งจะเป็นไปตามนัยข้อ
4 วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

12. ถาม
ตอบ

ขอทราบว่ากลุ่มวิชาชีพและสหวิชาชีพประกอบไปด้วยตําแหน่งใดบ้าง?
ชื่อตําแหน่งทางวิชาชีพและสหวิชาชีพ มีดังนี้
ตําแหน่งทางวิชาชีพ
1. แพทย์
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชกร
4. พยาบาลวิชาชีพ
ตําแหน่งทางสหวิชาชีพ คือสายงานที่คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งกําหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพ
1. นักเทคนิคการแพทย์
2. นักรังสีการแพทย์
3. นักจิตวิทยาคลินิก
4. นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
6. นักกิจกรรมบําบัด
๖

7. นักกายภาพบําบัด
8. นักการแพทย์แผนไทย
13. ถาม
ตอบ

หลักสูตรใดบ้างตามที่สถาบันพระบรมราชชนกผลิตและ ก.พ. ได้รบั รองเทียบเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ประกาศนียบัตรของสถาบันพระบรมราชชนกผลิตและกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าหลักสูตรประกา
ศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทั้งหมด 7 หลักสูตร คือ
สาธารณสุขศาสตร์ 3 หลักสูตร
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)
สหเวชศาสตร์ 3 หลักสูตร
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์(พยาธิวิทยาคลินิก)
5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชระเบียน
6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
อนึ่ง หลักสูตรที่ 1-3 กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ดังนั้น
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในปี 2552 หน่วยบริการสามารถจ้างงานในระดับวุฒิ ปวส. ได้
หลักสูตรที่ 4-7 กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ดังนั้น
ผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2549 หน่วยบริการสามารถจ้างงานในระดับวุฒิ ปวส. ได้
ส่วนนอกนั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาก่อนที่กระทรวงศึกษาจะรับรองหลักสูตร หน่วยบริการต้องจ้างงานในระดับวุฒิ
ปวท. ยกเว้นจะไปดําเนินการตามข้อ 4 ของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบํารุง) กลุม่ วิชาชีพ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

14. ถาม
ตอบ

การปรับอัตราค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
หน่วยบริการจะต้องจัดทําเป็นคําสัง่ หรือไม่?
ไม่ต้องทําเป็นคําสั่ง แต่หน่วยบริการควรจัดทําบัญชีรายละเอียดว่าลูกจ้างรายใดมีฐานค่าจ้างเท่าใด(ก่อน
ปรับ) และได้รับการปรับอัตราค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 เป็นเท่าใด (ค่าจ้างที่ได้รับ ณ วันที่ 1 เมษายน
2554) เพราะฐานค่าจ้างนี้จะต้องนําไปคํานวณวงเงินในการปรับค่าจ้างประจําปีเป็นอัตราร้อยละ ณ วันที่ 1
กันยายน 2554 เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

๗

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างเงินบํารุง ณ 1 เมษายน
ปรับ
ลําดับ
อัตรา
ชื่อ-สกุล
สังกัด/ตําแหน่ง
อัตราค่าจ้าง เข้าขั้น
ที่
ค่าจ้าง
ต่ํา
ก่อนปรับ ปรับร้อยละ 5*
โรงพยาบาลชุมชน ก.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1
น.ส. ข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9,530 10,006.50
2
นาง ก. เจ้าพนักงานธุรการ
6,450
6,725.50
-

3

น.ส. ฝ.

กลุ่มการพยาบาล
งานผูป้ ่วยนอก
พนักงานเปล
พนักงานช่วยการ
พยาบาล
พยาบาลเทคนิค

น.ส. ฉ

งานผูป้ ่วยใน
พยาบาลวิชาชีพ

นาย ค.
น.ส. ง.

5
6

2554
จํานวน
เงิน

วันจ้าง

476.5 4-ม.ค.-54
322.5 1-ต.ค.-53

5,910

6,205.50

-

295.5 14-ก.พ.-53

6,819

7,159.95

-

340.95 11-พ.ย.-52

10,030

10,530.50

-

501.5 1-เม.ย.-53

11,740

12,327.00 1,373

1,960 1-เม.ย.-52

*หมายเหตุ :จํานวนค่าจ้างที่ปรับร้อยละ 5 กรณีมีเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยบริการที่จะปัดเศษหรือตัดเศษ
ทิ้งก็ได้ ทั้งนี้ ตามสถานะเงินบํารุงที่มีอยู่
15. ถาม
ตอบ

กรณีปรับ 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วยังไม่ถึงขั้นต่าํ ที่สาํ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ต้องดําเนินการอย่างไร?
กรณีนี้หมายถึงหน่วยบริการได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยที่กําหนดบัญชี
อัตราค่าจ้างต่ํากว่าขั้นต่ําที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับ
อัตราค่าจ้างอีกร้อยละ 5 เท่ากันทุกตําแหน่ง ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนด
โครงสร้างอัตราค่าจ้างกลุ่มวิชาชีพขึ้นใหม่แทน (ว 196/18 กันยายน 2550 ของเดิม) โดยให้เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
เมื่อหน่วยบริการปรับอัตราค่าจ้าง ร้อยละ 5 แล้ว แต่ก็ยังทําให้อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นได้รับต่ํา
กว่ าขั้ นต่ําตามบัญ ชีโครงสร้างใหม่ กรณีนี้ หน่วยบริการสามารถปรับให้ เป็ นขั้นต่ํ าได้ โดยนํ าเสนอเข้า
คณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ข้อ 5.3 วรรคสาม กําหนดไว้
ว่า "ในกรณีที่หน่วยบริการมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็นไปยังคณะกรรมการบริ หารหน่ วยบริการเพื่อ
๘

พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป" เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงานทั้งคนเก่าและคนใหม่ต่อไป
การปรับค่าจ้างร้อยละ 5 และการปรับเข้าสู่อตั ราค่าจ้างขั้นต่ํา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2554
ตําแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
ตัวอย่าง นส. ก ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้รับการจ้างงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
อัตราค่าจ้างขั้น 11,290 บาท ดังนี้
1.

1 เมษายน 2553

=

11,290 บาท

=

11,290 บาท

บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2.

1 ตุลาคม 2553

ไม่เลื่อนค่าจ้าง เพราะมีเวลาปฏิบัติงานไม่ถึง 8 เดือน
3.

1 เมษายน 2554

=

ปรับ 5% ตามมติ ครม.

11,855 บาท
(11,290x5)= 565 บาท

อัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามที่ สป. กําหนด(อัตราขั้น = 11,060 บาท) ตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
เมื่อปรับอัตราค่าจ้างร้อยละ 5 ไปแล้ว อัตราค่าจ้างจะเกินอัตราขั้นต่ําตามที่ สป. กําหนด
กรณีนี้ หน่วยบริการดําเนินการได้เฉพาะการปรับอัตราร้อยละ 5 เท่านั้น (ข้อ 3)
16. ถาม
ตอบ

พืน้ ทีท่ รุ กันดารของสายงานเภสัชกรมีกําหนดหรือไม่?
ตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้
กําหนดให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นจํานวน 1 ชุด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน เพื่อ
พิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากรตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขโดยอาจกําหนดในอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติอยู่ที่ร้อยละ 3-5 ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
ทุรกันดารหรือขาดแคลนบุคลากรก็ได้ แล้วให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบ เพื่อถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกันภายในจังหวัดนั้นๆ
กรณีนี้ หากหน่วยบริการประสงค์จะกําหนดสามารถจัดทําโครงสร้างอัตราค่าจ้างได้ตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง
ของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างฯ กลุ่มวิชาชีพ พ.ศ. 2554

17. ถาม
ตอบ

ตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทยจะจัดจ้างอย่างไร?
ตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทย เป็นสายงานที่กําหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพ เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ดังนั้น การจ้างงานให้ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบํารุง) สายงานสหวิชาชีพ ซึ่งสามารถจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ําชั่วคราวคือขั้น 10,530 บาท ตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
๙

กําหนดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สําหรับในการจ้างงานตําแหน่งนี้ให้ใช้
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการตําแหน่งนักการแพทย์แผนไทยโดยอนุโลม ตามหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 199 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
18. ถาม

19

ตอบ

อัตราค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพตามที่ปรากฎไว้ใน ว 142 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้หน่วย
บริการใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เป็นการกําหนดเฉพาะอัตราค่าจ้าง
เท่านั้น ส่วนเงินค่าตอบแทนหรือเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายหรือเบี้ยกันดารนั้น หน่วยงานมีหน้าที่เบิกจ่ายให้
ตามระเบียบที่กําหนดไว้

ถาม

ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับลูกจ้างชั่วคราวบรรจุใหม่ ควรมีระยะเวลาเท่าใดที่ถือว่า
เหมาะสม
ระยะเวลาการประเมินผลขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ แต่ควรมีการกําหนดเป็น
ช่วงเวลาเป็นระยะๆ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือมากกว่าก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
ครั้งแรก อาจพบข้อบกพร่องซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องส่วนต่างๆ
นั้น
ครั้งที่สอง เพื่อติดตามพัฒนาการด้านต่างๆ หลังจากได้รับคําแนะนําไปแล้ว รวมถึงพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่

ตอบ

20

ถาม
ตอบ
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ถาม
ตอบ

22

อัตราค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพที่ สป. กําหนด รวมเบี้ยกันดารหรือไม่หรือแยกต่างหาก

ถาม
ตอบ

ลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากและดีเด่น จําเป็นหรือไม่ที่หน่วยบริการ
ต้องปรับค่าจ้างให้ถึงร้อยละ 6
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากและดีเด่น ต้องมี
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนลูกจ้างชั่วคราวที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน สําหรับหน่วย
บริการจะปรับค่าจ้างให้ลูกจ้างดังกล่าวได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามวงเงินที่มีอยู่
การคํานวณเงินเพื่อปรับค่าจ้างหากคํานวณแล้วมีเศษไม่ถงึ ห้าบาทให้ปรับเพิ่มเป็นห้าบาท กรณีเกินห้าบาท
ต้องปรับเพิ่มหรือไม่
ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของหน่วยบริการ หลักเกณฑ์มิได้กําหนดไว้
หากหน่วยงานประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยกําหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุสูงเกินกว่าอัตราค่าจ้าง ขั้น
ต่ําที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่
สามารถดําเนินการตามข้อ 5.3 วรรคสาม ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็น
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ที่
กําหนดว่า “ในกรณีที่หน่วยบริการมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ที่กําหนดให้เสนอเหตุผลและความจําเป็นไปยังคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นกรณีไป”
๑๐
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หน่วยงานสามารถกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงเกินกว่าที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดได้หรือไม่
ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการดําเนินการ
หน่วยบริการใดที่มีสถานะเงินบํารุงเพียงพอที่จะดําเนินการปรับเพิ่มบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นสูงเกินกว่าบัญชี
อัตราค่าจ้างขั้นสูงที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดได้ โดยหน่วยบริการต้องวิเคราะห์ภารกิจ
ความจําเป็น ผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องเงินบํารุง(ความสามารถในการจ่าย) ในอนาคตที่จะเกิดต่อหน่วย
บริการ หากเงินบํารุงลดน้อยถอยลง ซึ่งหน่วยบริการสามารถกําหนดบัญชีอัตราค่าจ้างแตกต่างได้ในทางบวก
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ข้อ 4 วรรคสอง กําหนดว่า “ สําหรับบัญชีโครงสร้างให้
เป็นไปตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด กรณีที่หน่วยบริการกําหนดต้องไม่ต่ํากว่าอัตรา
ค่าจ้างท้ายบัญชีนี้”

ถาม

กรณีการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง หน่วยบริการจะกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใด

ตอบ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ
ทราบแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0201.034/ว 218 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สรุปได้ดังนี้
1. กรณีการจ้างงานที่มีชื่อและลักษณะงานเช่นเดียวกับตําแหน่งข้าราชการ/พนักงานราชการ ให้ใช้
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคุณวุฒิที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่สาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแจ้งให้ทราบโดยหนังสือ ที่ สธ 0201.034/ว 199 ลงวันที่ 16 กันยายน
2552 สามารถDownloadจาก website กลุ่มบริหารงานบุคคล
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
2. กรณีการจ้างงานที่มีชื่อและลักษณะงานเช่นเดียวกับลูกจ้างประจํา ให้ใช้มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแจ้งให้ทราบ โดยหนังสือที่ กค 0428 / ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน
2553 สามารถdownload จาก website กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
กรณีมขี ้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิสามารถส่งตรวจสอบคุณวุฒิก่อนรับสมัครหรือจัดจ้างได้ที่กลุ่มงาน
บริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยส่ง transcript ของผู้สมัคร หากเป็นหลักสูตร
ต่อเนื่อง เช่นเดิมสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมาก่อนได้รับปริญญาตรีให้ส่งหลักฐานมาทั้ง 2
หลักสูตรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

25

ถาม

ตอบ

กรณีหน่วยบริการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการ รับ
จากผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชีหรือบริหารธุรกิจ เช่น ตําแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ลูกจ้างชั่วคราวรายอื่นๆ ที่มีวุฒิตามประกาศรับสมัครสามารถสมัครได้หรือไม่ และต้องลาออกจากการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนหรือไม่
กรณีหน่วยบริการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งใหม่ หากในประกาศรับสมัครไม่ได้กําหนด
คุณสมบัติห้ามไว้ (ส่วนใหญ่ไม่ระบุเพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างกว้างขวาง) สามารถยื่นใบสมัครได้ เมื่อ
ได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องลาออกจากตําแหน่งงานเดิม เพื่อรับการจ้างในตําแหน่งงานใหม่

๑๑
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การปรับปรุงชื่อตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้มีชื่อเหมือนกับตําแหน่งข้าราชการ ผู้ที่ครองตําแหน่งอยู่จะต้องมี
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและมีบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งใช่หรือไม่ และหากลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติไม่ตรงสามารถจ้างงานในตําแหน่งเดิมต่อไป แม้ว่า
ชื่อตําแหน่งนั้น ไม่มีปรากฏแล้ว ตามบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ ก.พ. ได้หรือไม่
การปรับปรุงชื่อตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวให้มีชื่อตําแหน่งทางข้าราชการตามที่ ก.พ. กําหนดใหม่นั้น หน่วย
บริการจะต้องคํานึงถึงเหตุผล ความจําเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งลูกจ้างผู้
นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว 199 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 หากลูกจ้างรายใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน่วยบริการสามารถจ้างงานได้ในตําแหน่งเดิมต่อไป
ต่อเมื่ออัตราตําแหน่งว่างลงหน่วยบริการต้องปรับปรุงชื่อตําแหน่งนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด เช่น
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ว่างลงให้ปรับปรุงชื่อตําแหน่งเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ว่างลง ให้ปรับปรุงชื่อตําแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ถาม

กรณีหน่วยบริการประสงค์ทํากรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราว จะมีวิธีดําเนินการอย่างใด

ตอบ

วิธีการจัดทํากรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักการแล้วควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของ
ตําแหน่งที่จะจ้างในแต่ละปี เพื่อนําไปจัดทําแผนการจ้างงาน และจัดจ้างตามแผนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอย่างเพียงพอ และทําให้การจ้างงานคุ้มค่าตามที่หน่วยบริการ
ต้องการ
การวิเคราะห์ความต้องการ เริ่มที่
* ศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีภาระหน้าที่ใดบ้าง
* อัตรากําลังคน ณ ปัจจุบัน (ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ) แต่ละตําแหน่งถูกมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในเรื่องใดโดยละเอียด
* มาตรฐานงานของแต่ละตําแหน่งงานเป็นเช่นใด เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละตําแหน่งได้ทุ่มเท
การปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพหรือเป็นไปตามมาตรฐานงานแล้วอย่างจริงจัง
* จํานวนปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อดูสถิติว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ หรืองานนั้นมี
ความยุ่งยากมากขึ้น เช่น ขั้นตอน วิธีการเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากมีกฎ ระเบียบ วิธีการ ที่ทางราชการ
กําหนดให้ถือปฏิบัติใหม่ หรือไม่ หรืออื่นๆ
* ความสําเร็จของงานแต่ละตําแหน่ง เป็นไปตามเป้าหมายหรือระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนดไว้
หรือไม่ หากสําเร็จตามเป้าหมายต้องใช้เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาเสมอ ๆ หรือเป็นประจําหรือไม่ แล้วจัดทํา
เป็นเอกสารตามแนวทางดังนี้

๑๒

ความต้องการลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
งาน..............................ฝ่าย...........................................
................(ส่วนราชการ)..............
1. ตําแหน่งทีต่ ้องการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง
วัตถุประสงค์ทั่วไปของตําแหน่งทีต่ ้องใช้
ตําแหน่ง
วัตถุประสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อทดแทนตําแหน่งทาง
ข้าราชการที่ถกู ยุบตําแหน่งไป
และให้สามารถรองรับปริมาณ
งานทีเ่ พิ่มขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบนั
ระบบการเบิก-จ่ายเงิน
ดําเนินการตามระบบ GFMIS
รวมทั้งต้องคิดคํานวณต้นทุน
การดําเนินงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการฐานข้อมูล
ระบบ GFMIS
2. บริหารจัดการเงิน
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณด้านสวัสดิการ
และประกันสังคม

วุฒิ
บัญชีบณ
ั ฑิต

2. แผนภูมิโครงสร้าง
งานการเงินและพัสดุ
xx
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ - 3 อัตรา (ข้าราชการ 1 อัตรา)
(ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 2 อัตรา
(ลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา)
3. การวิเคราะห์ภารกิจ
ด้าน
โครงสร้าง

การวิเคราะห์
ยังไม่เหมาะสม

เหตุผล
การจัดโครงสร้างเป็นการจัดที่มิได้มี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายหรือภารกิจ
ทีเ่ พิ่มขึน้ หรือเปลีย่ นแปลงไป จึง
จําเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในให้
สอดคล้อง

การใช้กําลังคน

ยังไม่เพียงพอ

มีภารกิจใหม่ ๆ ทีต่ ้องรับผิดชอบ
เพิ่มขึน้ เช่น
1. x x x
2. x x x
3. x x x
๑๓

ภารกิจมีความจําเป็นหรือไม่

ต้องดําเนินการเองหรือไม่

ชะลองานได้หรือไม่
อัตรากําลังเพิม่ หรือไม่

มีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบตั ิ โดยไม่ งานการเงินและบัญชีเป็นหัวใจหลัก
อาจให้ผู้อนื่ ปฏิบตั แิ ทนได้
ขององค์กร เป็นงานวิชาชีพ
(Professional) ทีต่ ้องอาศัยบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ชํานาญงาน และมีความเป็นมือ
อาชีพ
ต้องดําเนินการเอง ไม่อาจให้ผู้อื่น
ระบบงานต้องดําเนินการภายใต้กฎ
ปฏิบตั แิ ทนได้
ระเบียบ หลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด ผู้
ปฏิบตั ติ ้องอาศัยประสบการณ์ ความ
แม่นยํา ลึกซึง้ ในกฎ หลักเกณฑ์
ไม่สามารถชะลอได้
จะต้องดําเนินการโดยทันที เพราะมี
ผลกระทบต่อผู้มารับบริการ
มีความจําเป็นต้องมีเพิม่ ขึน้
ทดแทนตําแหน่งที่ถูกยุบเลิก
เกษียณอายุ และให้สามารถรองรับ
ปริมาณงานทีเ่ พิ่มขึ้น ประกอบกับมี
ภารกิจใหม่ ๆ ทีต่ อ้ งรับผิดชอบตาม
นโยบายของจังหวัดและส่วนราชการ
จําเป็นต้องปรับปรุงระบบงานและ
วิธีการทํางาน เช่น ระบบข้อมูล และ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรูเ้ ท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจําเป็นต้องมี
เจ้าหน้าทีเ่ พิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบตั ิงาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. สาระสําคัญการขอเปลีย่ นแปลง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความต้องการลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบตั งิ านใน ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชี สําหรับปฏิบตั งิ านในงานการเงินและบัญชี
หลังจากนั้น จึงไปทําแผนการจ้างงาน เพื่อนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ ว่า
สมควรดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ามาทําหน้าทีด่ ังกล่าวเมื่อใด ระยะเวลาการจ้างเท่าใด อัตราค่าจ้าง
และดําเนินการตามแผนการจ้างนัน้ โดยเคร่งครัดต่อไป
อนึ่ง การวิเคราะห์ความต้องการตําแหน่งทีต่ ้องจ้าง หรือปรับลดลงในแต่ละปี ควรดําเนินการในรูป
คณะกรรมการของหน่วยบริการเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เข้าข้างตนเอง

๑๔
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กรณีลูกจ้างชั่วคราวขาดงานเกินกว่า 15 วัน จะดําเนินการออกคําสั่งเป็นเลิกจ้างหรือปลดออก

ตอบ

กรณีลูกจ้างชั่วคราวขาดงานเกิน 15 วัน เข้าข่ายละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งความผิดดังกล่าวถือเป็นความผิดชัดแจ้ง หน่วยบริการ
สามารถดําเนินการทําคําสั่งเลิกจ้างได้ ตามข้อ 7 วรรค 2 ของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน
บํารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2545

ถาม

ถ้าการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวครั้งแรกต่ํากว่าพอใช้ และครั้งที่ 2 อยู่ในระดับดี เดือน
ตุลาคมจะได้ปรับค่าจ้างชั่วคราวหรือไม่

ตอบ

ตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 36 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบํารุง) กลุ่มสนับสนุนหรือทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2552 ข้อ 11 กําหนดว่า “กรณีที่จะมีการจ้างงานต่อเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม่ ให้นํา
ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้จ้างต่อเนื่องได้จะต้องมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง ไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้องทําความเห็นเสนอผู้
มีอํานาจจ้างพิจารณาสั่งจ้างต่อไป ”
ในประเด็นที่หารือ พบว่าการประเมินครั้งแรกมีคะแนนต่ํากว่าระดับพอใช้ (อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
คะแนนต่ํากว่า 60 คะแนน) และการประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนผ่านระดับดี ให้นําคะแนนทั้ง 2 ครั้งมา
รวมกันแล้วหารด้วย 2 เพื่อคิดค่าเฉลี่ยหากได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการปรับ
ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม

ถาม

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดกรอบของลูกจ้างชั่วคราวไว้หรือไม่ ถ้ามีปัจจุบันยังมีผล
หรือไม่ หรือพิจารณาเงินบํารุงเป็นหลักในการบริหารงานของหน่วยบริการ
ไม่ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังของลูกจ้างชั่วคราวไว้ เนื่องจากหลักการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง มีขั้นตอน
วิธีดําเนินการดังนี้
1. หน่วยบริการต้องวิเคราะห์ความต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อจัดทํา
แผนการจ้างโดยเริ่มจาก

ตอบ

๑๕
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ถาม
ตอบ

2. จัดทําแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเสนอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนปีงบประมาณที่จะจ้าง 1 เดือน (เสนอแผนความต้องการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของแต่ละ
ปี)
3. ระหว่างปีงบประมาณ หากมีเหตุผลความจําเป็นต้องปรับแผน เช่น เปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือ
จํานวนการจ้างงาน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างหรือระยะเวลาการจ้างงานใหม่ ให้เสนอแผนการจ้างที่
ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบ
4. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องไม่เป็นภาระต่อการใช้จ่ายเงินบํารุงและต้องสอดคล้องกับแผนการใช้
จ่ายเงินบํารุงของหน่วยบริการ
ดังนั้น ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงจึงอยู่ในอํานาจของหน่วยบริการที่ใช้ดุลพินิจในการจ้าง
งาน ซึ่งเป็นไปตามความจําเป็นหรือประโยชน์ของทางราชการและไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินบํารุง
ขณะนี้ในส่วนราชการต่างๆ ในวันจันทร์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีกากี ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์ใส่ชุดสีกากี
หรือไม่ ถ้ามีสิทธิ์ใส่อย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจํา พ.ศ.2527 ได้กําหนดเครื่องแบบ
ปฏิบัติงานสําหรับลูกจ้างประจําไว้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นชุดสีกากี มีเครื่องหมายอินทรธนู และ
สามารถติดแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน ดังนั้น กรณีลูกจ้างชั่วคราวหากส่วน
ราชการกําหนดให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดสีกากี) ให้สามารถแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานได้โดยอนุโลม
แต่ไม่อาจติดเครื่องหมาย อินทรธนูอ่อน และแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ติดได้เพียงเครื่องหมายสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และป้ายชื่อเท่านั้น

จัดทําโดยกลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 18 กรกฎาคม 2554
แก้ไขครัง้ สุดท้ายวันที่ 18 กรกฎาคม 2554
๑๖

