ถาม – ตอบขอของใจการปรับขั้นคาจางของลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง
ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 36
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 และอื่นๆ
1. ถาม

ตามที่ไดศึกษาเนื้อหารายละเอียดของหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว
36 ลงวั นที่ 5 มีนาคม 2552 เกี่ยวกับบัญชีโครงสร างอั ตราค าจางของลูกจ างชั่ว คราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีขอสงสัย ประสงคใหชวย
อธิบายเกี่ยวกับการปรับอัตราคาจางเดิมเพื่อเขาสูโครงสรางบัญชีคาจางใหมวามีวิธีการอยางใด

ตอบ

กอนอื่นขอทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการปรับอัตราคาจางเดิมเพื่อสูบัญชีคาจาง
ใหมเสียกอนวาผูที่อยูในขายที่ไดรับการปรับคาจางนั้น ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไดรับคาจางเต็มขั้น(ตามหนังสือ สธ 0201.034/ว 158 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551)
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
2. เปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผานมาไมนอยกวา 2 รอบปที่แลวมาอยูใ นเกณฑดี
หรือเปนที่ยอมรับได (60 คะแนนขึ้นไป)
3. มีอายุงานตั้งแต 12 ปขึ้นไป
เจตนารมณของการปรับอัตราคาจางเดิมเขาสูบัญชีคาจางใหม เพื่อเปนการชดเชยคาเสียโอกาส
เนื่องจากที่ผานมาอัตราคาจางเต็มขั้น
วิธีดําเนินการ
• ผูมีอายุงานตั้งแต 12 ป 1 วัน จนถึง 14 ปบริบูรณ ปรับอัตราคาจางกอนเขาบัญชีใหมรอยละ 3
• ผูมีอายุงานตั้งแต 14 ป 1 วัน จนถึง 16 ปบริบูรณ ปรับอัตราคาจางกอนเขาบัญชีใหมรอยละ 6
• ผูมีอายุงานตั้งแต 16 ปขึ้นไป ปรับอัตราคาจางกอนเขาบัญชีใหมรอยละ 9
โดยใหดาํ เนินการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 เปนตนไป
อนึ่ง การปรับอัตราคาจางตามหนังสือฉบับนี้ไมรวมลูกจางชั่วคราวที่หนวยบริการจางตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 196 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550
เพราะกําหนดใหมีการปรับคาจางทุกปแลว
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2. ถาม

การนับอายุงานเริ่มนับจากเมื่อใด สิ้นสุดเมื่อใด และกรณีผูมีอายุงานไมถึง 12 ป เชน อายุ 11 ป 6
เดือน สามารถปดเศษ 6 เดือน เปน 1 ปไดหรือไม หรือกรณีไดรับการจางงานอยูในหนวยบริการ
เดียวกัน แตมกี ารเปลี่ยนตําแหนงจางงาน สามารถนําอายุงานมานับรวมกันไดหรือไม

ตอบ

การนับอายุงานใหนับตั้งแตวันที่เริ่มจางจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 สําหรับในปแรกที่เริ่มจาง
ตองมีอายุงานไมนอยกวา 8 เดือนบริบูรณ จึงจะปดเปน 1 ปบริบูรณ (จางงานไมเกินวันที่ 1 ก.พ.)
ผูที่มีอายุงานไมครบตามเกณฑที่กําหนด ไมสามารถปดเศษได สําหรับผูที่ไดรับการจางงานอยูใน
หนวยบริการเดียวกัน แตมกี ารเปลี่ยนตําแหนงการจางงานใหม ใหพจิ ารณาวาเปนการจางงาน
ตอเนื่องกันหรือไม เชน ลาออกจากตําแหนงเดิมและจางงานตําแหนงใหมในวันเดียวกันหรือไม
เปนตน และใหเสนอตอคณะกรรมการบริหารหนวยบริการเพื่อพิจารณา

3. ถาม

การกําหนดคาจางลูกจางชั่วคราวที่เปนการจางงานใหมในตําแหนงตางๆ หนวยบริการตองถือปฏิบัติ
ตามบัญชีคาจางใหมตาม ว 36/52 หรือไม

ตอบ

ตามหนังสือ ว 36/52 ไดกําหนดอัตราคาจางเพื่อใหหนวยบริการใชในการกําหนดคาจางสําหรับการ
จางงานตําแหนงตางๆ โดยหนวยบริการตองกําหนดไวในประกาศรับสมัครใหชัดเจน เชน รับสมัคร
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ โดยเปดรับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพณิชยการ
ตองกําหนดอัตราคาจางในอัตราขั้นต่ําชั่วคราว คือ 5,751 บาท พรอมกําหนดระยะเวลาการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งหนวยบริการควรไดทําความตกลงกับลูกจางไว และมีการประเมินผลตาม
ระยะเวลาดังกลาว หากผลการประเมินผานเกณฑทั้ง 2 ครั้ง หนวยบริการสามารถปรับอัตราคาจาง
ไปในอัตราคาจางขั้นต่ํา คือ 6,100 บาทได ตั้งแตวันที่ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ถาม

ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับลูกจางชัว่ คราวบรรจุใหม ควรมีระยะเวลาเทาใดทีถ่ ือ
วาเหมาะสม

ตอบ

ระยะเวลาการประเมินผลขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ แตควรมีการกําหนดเปน
ชวงเวลาเปนระยะๆ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ครั้ง หรือมากกวาก็ได โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้
ครั้งแรก อาจพบขอบกพรองซึ่งเปนการเปดโอกาสใหลูกจางไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองสวน
ตางๆ นั้น
ครั้งที่สอง เพื่อติดตามพัฒนาการดานตางๆ หลังจากไดรับคําแนะนําไปแลว รวมถึงพิจารณาผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมวามีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายหรือไม
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5. ถาม

หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวฯ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 กําหนดใหผูบังคับบัญชาชั้นตนตองกําหนด
ขอตกลงในเรือ่ งผลงานหรือเกณฑตัวชีว้ ัดหรือไม และหลังเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จําเปนหรือไมที่ผูบังคับบัญชาตองแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินรับทราบ

ตอบ

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวฯ
พ.ศ. 2552 ตามนัยขอ 6 กําหนดใหผูบังคับบัญชาตองกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการวัดผลการ
ประเมินรวมกันระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เชน กําหนดวา ในรอบการประเมินนี้
ผูประเมินประสงคจะวัดผลงานในเรื่องใดบาง (กิจกรรมหรือกระบวนงานที่กําหนดใชวัดผลงาน)
มีเกณฑการวัดอยางใด (ตัวชีว้ ัดการประเมิน) และกําหนดความหมายของระดับการประเมินเพื่อใช
รวมกัน (มาตรวัดสําหรับแตละระดับคะแนน โดยกําหนดไวเปน 5 ระดับ) เปนตน หลังจากนัน้
ผูประเมินควรไดมีการติดตามดูแลหรือกํากับพรอมใหคาํ แนะนําผูรับการประเมินเพือ่ สามารถ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเกณฑการวัดดังกลาว เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละ
รอบการประเมินแลว ผูประเมินตองแจงผลการประเมินใหลูกจางชั่วคราวดังกลาวไดลงนามรับทราบ
และใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในดีขนึ้ ในรอบการประเมินตอไป กรณี
ลูกจางชั่วคราวรายใดมีผลการประเมินเฉลีย่ 2 ครั้งต่ํากวาระดับพอใช (ต่ํากวา 60 คะแนน) ให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งจางพิจารณาเลิกจาง พรอมแจงใหลกู จางรายดังกลาว
ทราบภายใน 7 วัน นับแตวนั ทราบผลการประเมิน

6. ถาม

การปรับคาจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตามหลักเกณฑใหมนี้ เปนการปรับใหปละ 1 ครั้ง คือวันที่
1 ตุลาคมของทุกป และการปรับอัตราคาจางตามเกณฑนไี้ มไดกําหนดคาจางเปนขั้นไว แตกําหนดให
ปรับเปนรอยละหรือเปอรเซ็นตแทน ขอใหชวยอธิบายรายละเอียดเนื่องจากเปนระบบใหม

ตอบ

การปรับคาจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงตามหลักเกณฑป 2552 นี้ เปนการปรับปละ 1 ครั้ง ทุกวันที่
1 ตุลาคมของป และบัญชีคาจางไมกําหนดอัตราคาจางเปนขั้นไว แตกําหนดเปนขัน้ ต่ํา-ขั้นสูง
การปรับคาจางใหปรับเปนอัตรารอยละ (ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน)จากฐานคาจางเดิมกอน
การปรับ ซึ่งตองอยูภายในวงเงินที่ใชในการปรับคาจางตามที่กําหนด โดยหนวยบริการตองคํานวณ
วงเงินจากอัตราคาจางที่มีผูครองอยู ณ วันที่ 1 กันยายน ซึ่งกําหนดใหใชวงเงินไมเกินรอยละ 1.5
(หนวยบริการสามารถกําหนดวงเงินเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม แตไมเกินรอยละ 3)
ตัวอยาง โรงพยาบาลชุมชน ก. มีลูกจางชั่วคราวที่จางไวทั้งสิ้น 100 คน การคิดคํานวณ
วงเงินทีจ่ ะนํามาใชปรับคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ใหดาํ เนินการดังนี้
1. สํารวจแหลงเงินทีใ่ ชจางลูกจางชัว่ คราว ทั้ง 100 คน วามีการจางงานจากเงินนอก
งบประมาณประเภทใดบาง เชน เงินประกันสังคม เงิน สป.สช. เงินอุดหนุน เงินโครงการตางๆ
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เปนตน โดยแยกจํานวนลูกจางที่จางจากเงินประเภทอื่นออกไปทั้งหมด เนื่องจากหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ว 23/46 ไมกําหนดใหนายจางสามารถเลื่อนคาจางใหกับลูกจาง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณได
2. สํารวจตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง โดยเฉพาะลูกจางชัว่ คราวที่หนวยบริการจางตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 196 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550
ซึ่งเปนสายงานบุคลากรดานสาธารณสุข เชน พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข
นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย นักจิตวิทยาคลินิก นักรังสีการแพทย นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก (กลุมที่มีใบประกอบวิชาชีพ) ใหแยกจํานวนลูกจางขางตนออกทั้งหมดเชนกัน
เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเลื่อนคาจางไดปละ 1 ครั้ง ตามบัญชี
โครงสรางอัตราเงินเดือนขาราชการ 1 ตุลาคม 2550
3. เมื่อไดจํานวนลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงคงเหลือจากขอ 1 และขอ 2 แลว ใหนําอัตราคาจาง
ที่ปรากฏ ณ วันที่ 1 กันยายนของปนั้นมาคํานวณรวมกันตั้งแตตําแหนงแรกจนถึงตําแหนงสุดทาย
เพื่อหาวงเงินรอยละ 1.5 ตอไป สมมุติวา จํานวนเงินคาจางของหนวยบริการมีทั้งสิ้น 300,000 บาท
วงเงิน 1.5 ของหนวยบริการจะเทากับ 4,500 บาท แตถาหากหนวยบริการตองการปรับเพิ่มวงเงิน
จากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 2 หรือ 2.5 หรือ 3 ก็ได ถากําหนดเปนรอยละ 3 จะเทากับ 9,000
บาท เปนตน ซึ่งจํานวนวงเงินดังกลาวนี้ หนวยบริการสามารถนํามาใชเฉลี่ยสําหรับการปรับคาจาง
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยควรใชเทคนิคการอิงกลุมมากกวาอิงเกณฑ ผูรับผิดชอบตอง
คํานวณเม็ดเงินที่ใชอยางรอบคอบใหเพียงพอภายในวงเงินที่คํานวณไดเทานั้น
7. ถาม

หลักเกณฑและวิธีการปรับคาจางลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงฯ พ.ศ. 2552 ขอ 6(4) กําหนดคุณสมบัติ
ของลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงที่ไดรับการพิจารณาปรับคาจางในรอบปที่แลวมาวา “ตองไมลาหรือมา
สายเกินจํานวนครั้งที่หนวยงานกําหนดฯ” จําเปนหรือไมที่หนวยงานตองกําหนดในเรื่องนี้

ตอบ

หนวยบริการควรกําหนดเพื่อความเปนมาตรฐาน โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนตั้ง
ของหนวยบริการ ซึ่งอนุโลมตามที่ถือปฏิบัติกับขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการที่มี
ตําแหนงหรือลักษณะงานเชนเดียวกัน

8. ถาม

ลูกจางชั่วคราวที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมากและดีเดน จําเปนหรือไมที่หนวย
บริการตองปรับคาจางใหถึงรอยละ 6

ตอบ

ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับดีมากและดีเดน ตองมี
สัดสวนไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลูกจางชั่วคราวที่มีคนครองอยู ณ วันที่ 1 กันยายน สําหรับหนวย
บริการจะปรับคาจางใหลูกจางดังกลาวไดรบั เพิ่มขึ้นรอยละ 6 หรือไมนนั้ ตองเปนไปตามวงเงินที่มีอยู
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9. ถาม

การคํานวณเงินเพื่อปรับคาจางหากคํานวณแลวมีเศษไมถึงหาบาทใหปรับเพิ่มเปนหาบาท กรณีเกิน
หาบาทตองปรับเพิ่มหรือไม

ตอบ

ขึ้นอยูในดุลพินิจของหนวยบริการ หลักเกณฑมไิ ดกําหนดไว

10. ถาม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขตามที่แนบทายหนังสือ ว 36/2552 หากหนวยบริการประสงคจะใชแบบประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของขาราชการที่กําหนดใหสว นราชการใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 สําหรับบางตําแหนงทีม่ ีลักษณะงานเหมือน
ขาราชการไดหรือไม

ตอบ

ขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยบริการ

11.ถาม หากหนวยงานประสงคจะจางลูกจางชั่วคราว โดยกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุสูงเกินกวาอัตรา
คาจาง ขั้นต่ําทีส่ ํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
ตอบ

สามารถดําเนินการตามขอ 5.3 วรรคสาม ของหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อ
เปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางรายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2545 ที่กําหนดวา “ในกรณีที่หนวยบริการมีความประสงคจะจางลูกจางชั่วคราวในอัตราคาจางที่สูง
กวาอัตราคาจางที่กําหนดใหเสนอเหตุผลและความจําเปนไปยังคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเปนกรณีไป”

12.ถาม

หนวยงานสามารถกําหนดอัตราคาจางขั้นสูงเกินกวาที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด
ไดหรือไม ใชหลักเกณฑอะไรในการดําเนินการ

ตอบ

หนวยบริการใดที่มีสถานะเงินบํารุงเพียงพอที่จะดําเนินการปรับเพิ่มบัญชีอัตราคาจางขั้นสูงเกินกวา
บัญชีอัตราคาจางขั้นสูงที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดได โดยหนวยบริการตอง
วิเคราะหภารกิจ ความจําเปน ผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องเงินบํารุง(ความสามารถในการจาย) ใน
อนาคตที่จะเกิดตอหนวยบริการ หากเงินบํารุงลดนอยถอยลง ซึ่งหนวยบริการสามารถกําหนดบัญชี
อัตราคาจางแตกตางไดในทางบวก ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปรับขั้นคาจางลูกจาง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ขอ 4
วรรคสอง กําหนดวา “ สําหรับบัญชีโครงสรางใหเปนไปตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด กรณีที่หนวยบริการกําหนดตองไมต่ํากวาอัตราคาจางทายบัญชีนี้”
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13. ถาม

กรณีการจางงานลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง หนวยบริการจะกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
อยางใด

ตอบ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือซอมความเขาใจในเรื่องนี้และแจงเวียนใหทุกสวน
ราชการทราบแลว ตามหนังสือที่ สธ 0201.034/ว 211 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 สรุปไดดังนี้
1. กรณีการจางงานที่มีชื่อและลักษณะงานเชนเดียวกับตําแหนงขาราชการ/พนักงานราชการ
ใหใชมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคุณวุฒิที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแจงใหทราบโดยหนังสือ ที่ สธ
0201.034/ว 199 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 สามารถDownloadจาก website
กลุมบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm
2. กรณีการจางงานที่มีชื่อและลักษณะงานเชนเดียวกับลูกจางประจํา ใหใชมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแจงใหทราบ โดยหนังสือที่ กค 0415/ว 160 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2548 สามารถdownload จาก website กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th

กรณีมีขอสงสัยเกีย่ วกับคุณวุฒิสามารถสงตรวจสอบคุณวุฒิกอนรับสมัครหรือจัดจางไดที่กลุม
งานบริหารลูกจางและพนักงานราชการ กลุมบริหารงานบุคคล โดยสง transcript ของ
ผูสมัคร หากเปนหลักสูตรตอเนื่อง เชนเดิมสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงมา
กอนไดรับปริญญาตรีใหสงหลักฐานมาทัง้ 2 หลักสูตรเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย
14. ถาม

กรณีหนวยบริการเปดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกลูกจางชั่วคราวในตําแหนงขาราชการประเภท
วิชาการ รับจากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชีหรือบริหารธุรกิจ เชน ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจางชั่วคราวรายอื่นๆ ที่มวี ุฒิตามประกาศรับสมัครสามารถสมัครได
หรือไม และตองลาออกจากการเปนลูกจางชั่วคราวกอนหรือไม

ตอบ

กรณีหนวยบริการเปดรับสมัครลูกจางชั่วคราวในตําแหนงใหม หากในประกาศรับสมัครไมได
กําหนดคุณสมบัติหามไว (สวนใหญไมระบุเพื่อใหการสรรหาเปนไปอยางกวางขวาง) สามารถยื่นใบ
สมัครได เมื่อไดรับคัดเลือกแลวจะตองลาออกจากตําแหนงงานเดิม เพือ่ รับการจางในตําแหนงงาน
ใหม
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15. ถาม

ตอบ

16.ถาม

ตอบ

ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 196 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550
ไดกําหนดอัตราคาจางลูกจางนักเรียนทุนหลักสูตร 2 ปไวที่ 7,580 บาท กรณีลูกจางนักเรียนทุนที่
จบหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมเทียบเทาวุฒิ ปวส. จะไดรับอัตราเทาใด
สืบเนื่องจากหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาวไดกําหนดอัตราคาจางนักเรียน
ทุนหลักสูตร 2 ป เดิม ก.พ.เทียบใหเทากับคุณวุฒิ ปวท.ไวที่ 7,580 บาท ตอมาสถาบันพระบรมราช
ชนกไดมกี ารปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ ก.พ. ได
รับรองหลักสูตรดังกลาวแลว จํานวน 9 หลักสูตร ไดแก
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร(สาธารณสุขชุมชน)
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
4.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
5.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
6.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโสตทัศนศึกษาทางการแพทย
7.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทย(พยาธิวิทยา)
8.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทยแผนไทยประยุกต
9.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทยแผนไทย
โดยกําหนดระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป รับจากผูที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญ สําหรับการกําหนดอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ขางตน หนวยบริการสามารถกําหนดเปนอัตราขั้น 7,890 บาทได
การปรับปรุงชื่อตําแหนงลูกจางชั่วคราวใหมีชื่อเหมือนกับตําแหนงขาราชการ ผูที่ครองตําแหนงอยู
จะตองมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบตรงกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงใชหรือไม และหากลูกจางชัว่ คราวที่มีคุณสมบัติไมตรงสามารถจางงานใน
ตําแหนงเดิมตอไป แมวาชื่อตําแหนงนั้น ไมมีปรากฏแลว ตามบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
ก.พ. ไดหรือไม
การปรับปรุงชื่อตําแหนงลูกจางชั่วคราวใหมีชื่อตําแหนงทางขาราชการตามที่ ก.พ. กําหนดใหมนนั้
หนวยบริการจะตองคํานึงถึงเหตุผล ความจําเปนและเหมาะสมกับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้งลูกจางผูนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว 199 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
หากลูกจางรายใดมีคณ
ุ สมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง หนวยบริการสามารถจาง
งานไดในตําแหนงเดิมตอไป ตอเมื่ออัตราตําแหนงวางลงหนวยบริการตองปรับปรุงชื่อตําแหนงนัน้
ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด เชนตําแหนงเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล วางลงใหปรับปรุงชื่อตําแหนง
เปนตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรวางลง ใหปรับปรุงชื่อ
ตําแหนงเปนนักวิชาการคอมพิวเตอร เปนตน
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17.ถาม

กรณีหนวยบริการประสงคทํากรอบอัตรากําลังลูกจางชั่วคราว จะมีวิธดี ําเนินการอยางใด

ตอบ

วิธีการจัดทํากรอบการจางลูกจางชั่วคราว ตามหลักการแลวควรเริ่มตนจากการวิเคราะหความตองการ
ของตําแหนงที่จะจางในแตละป เพื่อนําไปจัดทําแผนการจางงาน และจัดจางตามแผนที่กําหนดไว
อยางเครงครัด เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติอยางเพียงพอ และทําใหการจางงานคุมคา
ตามที่หนวยบริการตองการ
การวิเคราะหความตองการ เริ่มที่
* ศึกษาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ วามีภาระหนาที่ใดบาง
* อัตรากําลังคน ณ ปจจุบนั (ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ) แตละตําแหนงถูก
มอบหมายใหปฏิบัติงานในเรื่องใดโดยละเอียด
* มาตรฐานงานของแตละตําแหนงงานเปนเชนใด เพื่อพิสูจนวาผูปฏิบัติงานแตละตําแหนง
ไดทุมเทการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพหรือเปนไปตามมาตรฐานงานแลวอยางจริงจัง
* จํานวนปริมาณงานยอนหลัง 3 ป เพื่อดูสถิติวามีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือไม
หรืองานนั้นมีความยุงยากมากขึ้น เชน ขัน้ ตอน วิธีการเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากมีกฎ ระเบียบ
วิธีการ ที่ทางราชการกําหนดใหถือปฏิบัตใิ หม หรือไม หรืออื่นๆ
* ความสําเร็จของงานแตละตําแหนง เปนไปตามเปาหมายหรือระยะเวลาที่หนวยงาน
กําหนดไวหรือไม หากสําเร็จตามเปาหมายตองใชเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาเสมอ ๆ หรือเปนประจํา
หรือไม แลวจัดทําเปนเอกสารตามแนวทางดังนี้
ความตองการลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัตงิ านในหนวยงาน
งาน..............................ฝาย...........................................
................(สวนราชการ)..............
1. ตําแหนงที่ตองการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
วัตถุประสงคทั่วไปของตําแหนงที่ตองใช
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนตําแหนงทางขาราชการที่ถูก
ยุบตําแหนงไป และใหสามารถรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจุบันระบบ
การเบิก-จายเงินดําเนินการตามระบบ
GFMIS รวมทั้งตองคิดคํานวณตนทุน
การดําเนินงาน

จํานวน 1 ตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต
1. บริหารจัดการ
ฐานขอมูลระบบ
GFMIS
2. บริหารจัดการเงิน
งบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณดาน
สวัสดิการและ
ประกันสังคม
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2. แผนภูมโิ ครงสราง
งานการเงินและพัสดุ xx
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ - 3 อัตรา (ขาราชการ 1 อัตรา
ลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา)
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
- 2 อัตรา (ลูกจางชั่วคราว 2 อัตรา)
3. การวิเคราะหภารกิจ
ดาน
โครงสราง

การวิเคราะห
ยังไมเหมาะสม

การใชกําลังคน

ยังไมเพียงพอ

ภารกิจมีความ
จําเปนหรือไม

มีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติ โดยไม
อาจใหผูอื่นปฏิบัติแทนได

ตองดําเนินการเอง ตองดําเนินการเอง ไมอาจใหผูอนื่
หรือไม
ปฏิบัติแทนได

ชะลองานได
หรือไม
อัตรากําลังเพิ่ม
หรือไม

ไมสามารถชะลอได
มีความจําเปนตองมีเพิ่มขึ้น

เหตุผล
การจัดโครงสรางเปนการจัดทีม่ ิไดมกี าร
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายหรือภารกิจทีเ่ พิ่มขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองปรับโครงสราง
ภายในใหสอดคลอง
มีภารกิจใหม ๆ ที่ตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน
1. x x x
2. x x x
3. x x x
งานการเงินและบัญชีเปนหัวใจหลักขององคกร
เปนงานวิชาชีพ (Professional) ที่ตองอาศัย
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ความ
ชํานาญงาน และมีความเปนมืออาชีพ
ระบบงานตองดําเนินการภายใตกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑทกี่ ําหนด ผูปฏิบัติตอ งอาศัย
ประสบการณ ความแมนยํา ลึกซึ้ง ในกฎ
หลักเกณฑ
จะตองดําเนินการโดยทันที เพราะมีผลกระทบ
ตอผูมารับบริการ
ทดแทนตําแหนงที่ถูกยุบเลิก เกษียณอายุ และ
ใหสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับมีภารกิจใหม ๆ ทีต่ องรับผิดชอบ
ตามนโยบายของจังหวัดและสวนราชการ
จําเปนตองปรับปรุงระบบงานและวิธีการ
ทํางาน เชน ระบบขอมูล และพัฒนาเจาหนาที่
ใหมีความรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง จึง
จําเปนตองมีเจาหนาที่เพิ่มขึ้น เพื่อการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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4. สาระสําคัญการขอเปลี่ยนแปลง
ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีความตองการลูกจางชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใน ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี สําหรับปฏิบัติงานในงานการเงินและบัญชี
หลังจากนั้น จึงไปทําแผนการจางงาน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหนวย
บริการ วาสมควรดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขามาทําหนาที่ดังกลาวเมือ่ ใด ระยะเวลาการ
จางเทาใด อัตราคาจาง และดําเนินการตามแผนการจางนั้นโดยเครงครัดตอไป
อนึ่ง การวิเคราะหความตองการตําแหนงที่ตองจาง หรือปรับลดลงในแตละป ควรดําเนินการ
ในรูปคณะกรรมการของหนวยบริการเพื่อใหเกิดความเปนธรรม ไมเขาขางตนเอง
18. ถาม

ลูกจางประจําจะมีการพัฒนาระบบตําแหนงเหมือนระบบขาราชการหรือไม

ตอบ

ทราบวาขณะนี้ สํานักงาน ก.พ. ในฐานะที่มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดตําแหนงลูกจางประจําทีจ่ าง
จากเงินงบประมาณ และอนุมัติการจางลูกจางชั่วคราวที่จางดวยงบบุคลากร 4 ประเภท อยูระหวาง
การดําเนินการ เนื่องจากชือ่ ตําแหนงและสายงานลูกจางประจํามีอยูป ระมาณ 1,268 ตําแหนง/สายงาน
การจัดกลุมตําแหนงจึงตองศึกษาลักษณะงานและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ซึ่งพบวาจํานวนสายงาน/
ชื่อตําแหนงมาก แมวา ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะเหมือนหรือคลายคลึงกัน ทําใหเกิดการลักลั่นเกี่ยวกับ
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานของผลงานที่คาดหวัง ตลอดจนขาดความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และมีการกําหนดขั้นตอนของงานไวแตกตางกัน ทําใหลูกจางมีโอกาส
ความกาวหนาในสายอาชีพตางกัน

19. ถาม

หากมีการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําแลวจะดีกวาเดิมหรือไม

ตอบ

ไมคอยแนใจ แตโดยหลักการแลว การพัฒนาจะตองทําใหดีกวาเดิม โดยเฉพาะขอจํากัดตางๆ เชน
ลักษณะงานสวนใหญของลูกจางเปนงานปฏิบัติหรือสนับสนุนงานของขาราชการ จึงไมสามารถทํา
หนาที่เปนหัวหนางานได ทัง้ ๆ ที่ลูกจางรายนั้นอาจมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญมากกวา
ขาราชการ รวมถึงควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการกําหนดตําแหนงและอัตรา
คาตอบแทนใหมีความเหมาะสม มีทางกาวหนา เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน
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20. ถาม

แนวทางการจําแนกตําแหนงหรือจัดกลุมตําแหนงจะเปนรูปแบบใด

ตอบ

เทาที่ศึกษาและติดตาม ทราบวาสํานักงาน ก.พ. จะจําแนกตามความแตกตางของภารกิจใหมีความ
ชัดเจน สําหรับกลุมตําแหนงจะเปนไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยแบงเปน 4 กลุมตําแหนง
•
•
•
•

กลุมบริการพื้นฐาน สําหรับตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ใชแรงงานเปนหลัก
กลุมสนับสนุนทัว่ ไป สําหรับตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่เปนงานกึ่งฝมือ/ฝมือเปนหลัก
กลุมชางเทคนิค สําหรับตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่เปนงานฝมือ
กลุมเทคนิคเฉพาะ สําหรับตําแหนงซึ่งมีลกั ษณะงานทีใ่ ชฝมือ หรือความสามารถ
เฉพาะตัวเปนหลัก

21. ถาม

แตละกลุมจะมีการกําหนดความกาวหนาไวหรือไม

ตอบ

เทาที่ทราบมีการกําหนดระดับชั้นงานในแตละกลุมใหมคี วามเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ
หนาที่ความรับผิดชอบ ระดับความยุงยากของงานที่ปฏิบัติ ระดับความรู ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณที่จําเปนตองใชในการปฏิบตั ิงาน โดยใชแนวทางดังนี้
กลุมบริการพื้นฐาน กําหนดใหมีจํานวนชัน้ งาน 2 ระดับ เชน ระดับ บ1/ บ2 เปนตน
กลุมสนับสนุนทั่วไป กําหนดใหมีจาํ นวนชัน้ งาน 3-4 ระดับ เชน ระดับ ส1 / ส2 / ส3/ ส4 เปนตน
กลุมชางเทคนิค กําหนดใหมีจํานวนชั้นงาน 3-4 ระดับ เชน ระดับ ช1 /ช2 /ช3 /ช4 เปนตน
กลุมเทคนิคเฉพาะ กําหนดใหมีจํานวนชัน้ งาน 3-4 ระดับ เชนระดับ ท1 /ท2 /ท3/ ท4 เปนตน
อนึ่ง ขอเรียนวาเรื่องนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไมไดมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของสวนราชการตางๆ วามีความคิดเห็นหรือเห็นชอบกับแนวทางดังกลาวหรือไม อยางไร

22. ถาม

การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา จําเปนตองดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการเปลี่ยนตําแหนง
ลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 โดยเครงครัดหรือไม

ตอบ

สวนราชการจําเปนตองใหความสําคัญและดําเนินการตามหลักเกณฑฯ ที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการที่จะไดรับเปนสําคัญ มีกระบวนการทีม่ ี
ความโปรงใส เปนธรรม มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได ทานสามารถศึกษาขอบกพรองที่พบ
บอยจากการเสนอคําขอเปลี่ยนตําแหนงพรอมแนวทางการแกไขตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ สธ 0201.034/ว 240 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 Download จากเว็บไซต
กลุมบริหารงานบุคคล http://203.157.19.94/person/indexhome.htm และมาที่หวั ขอ
“ลูกจางประจํา” “หนังสือเวียน”
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