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ค าถาม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมิได้เป็นหน่วยบริการตามระเบียบเงินบ ารุงฯ และมีการจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราวเงินบ ารุงรายเดือนไว้ จะประเมินเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้หรือไม่ ? 
ค าตอบ กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว (ที่มิใช่เป็นการจ้างเหมาบริการ) หากแหล่งเงินจ้างมาจากเงินบ ารุง

ของหน่วยบริการ ก็อยู่ในข่ายขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง พกส .ได้ โดยต้องผ่านกระบวนการตามประกาศ 
กพส. เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.2556  

ค าถาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เมื่อผ่านเข้าสู่ระบบต าแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถเปลี่ยนต าแหน่งเป็น ผู้ช่วยพยาบาลได้หรือไม่ ? 

ค าตอบ หากค าสั่งจ้างปัจจุบันเป็นต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ยังคงเป็นต าแหน่งเดิมตามค าสั่งจ้าง ยกเว้น หากค าสั่งจ้างปัจจุบันเป็นต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 
หน่วยงานจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ว่าลูกจ้างรายดังกล่าว สามารถด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ เช่น มีระยะเวลาการจ้างงานของต าแหน่งดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ก็สามารถประเมินเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลได้ . 

ค าถาม ลูกจ้างต าแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หน่วยงานส่งไปอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มีระยะเวลา 1 ปี หากส าเร็จการอบรมมาแล้ว หน่วยงานสามารถเปลี่ยนการจ้าง
เป็นต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ได้หรือไม่ ? 

ค าตอบ ลูกจ้างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เมื่อกลับมารายงานตัวที่หน่วยบริการแล้ว การจ้างงาน
ยังคงจ้างในต าแหน่งเดิม และกรณีที่หน่วยงานประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งให้ เนื่องจากมีการก าหนด
ภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะงานเดิม จะต้องด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างงานใน
ต าแหน่งใหม่ (ผู้ช่วยพยาบาล) ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ไว้ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ีหรือ 

2. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรดังกล่าว
นี้ต้องเป็นหลักสูตรทางการศึกษา และ ก.พ. ให้การรับรองหลักสูตรไว้แล้ว)   

ส าหรับประกาศนียบัตรที่ได้จากการอบรม ก.พ.จะไม่รับรอง เพราะถือว่าการอบรมมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

ประเด็นปัญหาจากการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการด าเนินการตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 
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ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยระหว่างที่เข้ารับการอบรมหน่วยบริการได้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นให้ เพราะ
ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ 

ดังนั้น ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาในต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ส าหรับในข้อ 1. ต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลมาแล้ว 
3 ปีจึงจะมีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา หรือหากเป็นกรณีจะใช้คุณวุฒิตามข้อ 2 จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.
ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวแล้ว 

อนึ่ง ส าหรับหลักสูตรที่สถาบันพระบรมราชชนนก เปิดให้มีการอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล ระยะเวลา 1 ปีในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีต่าง ๆ นี้ถือว่าเป็นหลักสูตรการอบรมมิใช่
การศึกษา ดังนั้น จึงไม่สามารถน ามาใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามข้อ 2 ได้. 

ค าถาม กรณีหน่วยบริการไม่สามารถหาค าสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงได้ เพราะมีระยะเวลาการจ้างงานเกิน 
10 ปีขึ้นไป จะด าเนินการอย่างไร ? 

ค าตอบ ให้หน่วยบริการต้นสังกัดจัดท าหนังสือรับรองการจ้างงานของต าแหน่งงานดังกล่าว โดยระบุระยะเวลาการ
จ้างงานตามข้อเท็จจริง เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น การด าเนินการอาจต้อง
ตรวจสอบกับหลักฐานด้านการเงินเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อใช้ประกอบในการท าหนังสือ
รับรองการจ้างงานดังกล่าวด้วย. 

ค าถาม ต าแหน่งงานที่จ้างไว้ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในโครงสร้าง จะมีโอกาสได้รับการประเมินเป็น พกส . หรือไม่ เช่น 
สอ./รพ.สต. จ้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือจ้างนักจัดการงานทั่วไป หรือนักวิชาการเงินและบัญชี 
เป็นต้น 

ค าตอบ ต าแหน่งที่มิได้ถูกก าหนดไว้ในโครงสร้างตามที่ สป. ก าหนด ให้ส่วนราชการท าบัญชีรายละเอียดการจ้าง
งานพร้อม ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ้างงาน รวบรวมเสนอ สป.ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
พร้อมหลักฐาน คือ 

  1. แบบบรรยายลักษณะงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลูกจ้างปฏิบัติงานจริง  
  2. ค าสั่งจ้างของต าแหน่งงานดังกล่าว  

  3. คุณวุฒิของลูกจ้างที่ใช้ในการจ้างตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน  
เพื่อ เสนอ กพส. พิจารณา และระหว่างนี้ให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินลูกจ้างดังกล่าวเข้าสู่ต าแหน่ง 
พกส. โดยพิจารณาตามลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันไปก่อนและให้ติดเงื่อนไขของ
ต าแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ กพส . ที่จะแจ้งผลให้ทราบต่อไป 

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างไว้ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยใช้เงินประกัน
สุขภาพ (แรงงานต่างด้าว) สามารถแสดงเจตนาขอรับการประเมินเป็น พกส. ได้หรือไม่ ? 

ค าตอบ ต้องพิจารณาว่าลูกจ้างดังกล่าว ใช้แหล่งเงินการจ้างมาจากเงินประเภทใด หากเป็นเงินบ ารุง ก็สามารถ
แสดงเจตนาขอเข้ารับการประเมินเป็น พกส. ได้ หากมิใช่เงินบ ารุง ก็ไม่สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง พกส .ได้ 
สถานะจะยังคงเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอื่น ซึ่งการจ้างงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23 
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ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 โดยส่วนราชการสามารถศึกษาได้จาก Website ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
http://hr.go.th/preson/indexhome.htm . 

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวสายงานวิชาชีพ และสหวิชาชีพที่จ้างงานไว้ตั้งแต่ปี 52 ต้องเข้ารับการประเมินเป็น พกส. 
หรือไม่ และภายหลังหากมีต าแหน่งข้าราชการ จะถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
หรือไม่ ? 

ค าตอบ ลูกจ้างชั่วคราวสายงานดังกล่าว สามารถแสดงเจตนาเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง พกส . ได้ เพื่อรอ
การบรรจุเป็นข้าราชการในรอบต่อไป ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก และได้รับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ก าหนด ในระหว่างนี้หากได้รับการจ้างเป็น พกส. จะได้สิทธิเกี่ยวกับค่าจ้างที่มีอัตราสูง
กว่าอัตราเงินเดือนข้าราชการถึง 1.2 เท่า และได้บวกเงินค่าประสบการณ์ตามระยะเวลาการจ้างงาน เพื่อ
ปรับเป็นอัตราค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค. 56  

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร โดยต้องไปรายงานตัว ในวันที่   
1 พ.ย. 56 เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง พกส. (ระดับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 70) ต้อง
ลาออกเพื่อเข้ารับราชการทหาร มีก าหนด 1 ปีหรือไม่ ? 

ค าตอบ กรณีนี้ต้องลาออกจากการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียก 
และเมื่อพ้นจากการรับราชการทหารแล้ว อาจขอเข้ารับการจ้างงานเป็น พกส .ใหม่  

 

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงที่ได้รับการจ้างงานเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป เมื่อได้รับการจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ได้รับผลกระทบท าให้ค่าจ้างลดลง ส่วนราชการจะเยียวยาเช่นใด ? 

ค าตอบ กรณีนี้ให้ส่วนราชการต้นสังกัด (สสจ./รพศ./รพท.) จัดท าบัญชีรายละเอียด พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เพื่อเสนอ สป. ภายในวันที่ 15 ส.ค. 56 ( ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0203.034/ว 646 ลงวันที่ 31 ก.ค. 56 )
เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการ กพส. พิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งผลให้หน่วยงานทราบ 
ก่อนวันที่ 27 ส.ค. 2556. 

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงที่จ้างงานไว้ต าแหน่งหนึ่ง แต่หน่วยงานมอบหมายให้ปฏิบัติงานอีกต าแหน่งหนึ่ง 
หากวิเคราะห์ภารกิจแล้วก าหนดให้เป็นต าแหน่งตามหน้าที่ปฏิบัติจริง จะได้นับค่าประสบการณ์ของ
ต าแหน่งเดิมหรือไม่ ? 

ค าตอบ หน่วยงานจะต้องท าหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของลูกจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่วันที่ได้รับ
มอบหมายงานในต าแหน่งปัจจุบัน เพื่อขอนับค่าประสบการณ์ โดยให้จังหวัดรวบรวมเสนอ สป . ตาม
หนังสือ ที่ สธ 0203.034/ว 646 ลงวันที่ 31 ก.ค. 56  ภายในวันที่ 15 ส.ค. 56 
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ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงที่หน่วยงานมีการจ้างงาน โดยสลับต าแหน่งในการจ้างงานไปมา จะนับค่า
ประสบการณ์เช่นใด ? 

    
  เดิมหน่วยบริการจ้างลูกจ้างไว้ในต าแหน่งพนักงานทั่วไป ภายหลังเปลี่ยนการจ้างงานเป็นต าแหน่ง 
พนักงานช่วยการพยาบาล แต่ปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หน่วยงานจึงเปลี่ยนต าแหน่งงานเป็น
พนักงานทั่วไปเช่นเดิม 

ค าตอบ การนับค่าประสบการณ์ของกรณีข้างต้น ให้นับค่าประสบการณ์ได้เฉพาะระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง
พนักงานทั่วไปเท่านั้น และส าหรับกรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาว่าเป็นการจ้างงานต าแหน่งเดิมและภารกิจเดิม
มาโดยตลอดหรือไม่ และหากเป็นกรณีลาออกจากหน่วยงานหนึ่งและรับการจ้างงานใหม่มายังอีก
หน่วยงานหนึ่ง ให้พิจารณาจากค าสั่งลาออกและค าสั่งจ้างของหน่วยงานใหม่ว่ามีระยะเวลาการจ้างงานที่มี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหรือไม่ ซึ่งต้องเป็นการจ้างงานของต าแหน่งเดิม ภารกิจเดิมด้วยเช่นกัน จึงจะ
สามารถนับค่าประสบการณ์ของต าแหน่งได้. 

ค าถาม โครงสร้างต าแหน่งสถานีอนามัย สามารถจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งไดได้บ้าง ? 
ค าตอบ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข . 

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ได้รับการจ้างงานประมาณ 2 – 3 เดือน มีคุณสมบัติที่มีจะเข้าสู่ระบบต าแหน่ง 
พกส. หรือไม่ ? 

ค าตอบ ได้ โดยท าหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการประเมินในต าแหน่ง พกส . โดยหน่วยบริการต้องให้
ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (2 – 3 เดือน) โดยผู้นั้น
ต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการของหน่วยบริการก าหนด หลังจากนั้นต้องเข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามขั้นตอนวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ กพส . เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมิน
ลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ต าแหน่ง พกส. พ.ศ.2556 

ค าถาม การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นอ านาจของผู้ใด ?  
ค าตอบ โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีค าสั่งที่ 226๖/2556 สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 

2556 มอบอ านาจการจ้างและการท าสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้กับนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และผู้อ านวยการวิทยาลัย ในสังกัดสถาบัน    
พระบรมราชชนก ดังนั้น ผู้มีอ านาจในการท าสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามค าสั่งมอบอ านาจ 

 

กรณีตัวอย่าง 
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ค าถาม หน่วยบริการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และได้รับอนุญาตให้มีใบประกอบอาชีพ        
โดยลูกจ้างรายนี้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ซึ่ง ก .พ.ยังไม่ได้รับคุณวุฒิ จะด าเนินการ
อย่างไร ?  

ค าตอบ หลักการไม่สามารถจ้างในต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพได้ เนื่องจากตามข้อ 6 ของประกาศ กพส. เรื่องการ
ก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ก าหนดไว้ว่า “คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท้ายประกาศ คุณวุฒิที่ก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง” 

กรณีนี้ หน่วยบริการอาจจ้างไว้ในต าแหน่งอื่นแทน ที่ไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งในส่วนของคุณวุฒิไว้ เช่น สายงานของลูกจ้างประจ า ในกลุ่มบริการแทน เป็นต้น . 

ค าถาม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิมีสถาบันใดบ้าง และเทียบเท่าคุณวุฒิ ปวช . หรือไม่ ? 

ค าตอบ ทันตแพทยสภาได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปี พ.ศ. 2549 และ
ให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิดังกล่าว โดยส านักงาน ก.พ. ตามหนังสือที่ นร 1004.3/84 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2550 แจ้งให้นายกทันตแพทยสภา ว่า ก.พ. ได้พิจารณาและมีมติรับรองคุณวุฒิประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) พ.ศ. 2549 ของทันตแพทยสภา ว่าอาจ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งที่ ก .พ. ก าหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะส าหรับต าแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า อันดับ ท .1 ขั้น 5,530 บาท (อัตราเงินเดือนปี 
2548) ดังนั้น คุณวุฒิดังกล่าวสามารถเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยอัตราเงินเดือน
ในขณะนี้ ก าหนดไว้ที่ ขั้น 8,300 บาท 

  ส าหรับสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ทันตแพทยสภา ได้รับรองหลักสูตรไว้ มีดังนี้  
  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  5. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
  6. สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์  
  7. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  8. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.  

 9. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.พ.รับรองตามหนังสือส านักงาน ก.พ.            
ที่ นร 1004.3/ว 41  ลงวันที่ 30 กันยายน 2553.) 
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ค าถาม ระยะเวลาการจ้างงาน 4 ปี นับเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร และในแต่ละหน่วยบริการจ าเป็นต้องวันเดียวกัน
หรือไม่ ? 

ค าตอบ ระยะเวลาการจ้างงานของ พกส. ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงรายเดิมที่ผ่านการประเมินสัญญาจ้าง
เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และทุกหน่วยบริการต้องเป็นวันเดียวกัน. 

ค าถาม ตามหนังสือ สป. ด่วนมาก ที่ สธ 0203.032/ว 29 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่องโครงสร้าง
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ไม่ได้จัดต าแหน่งสายงานลูกจ้างประจ าไว้ในกรอบโครงสร้างของ
งานหรืกลุ่มงาน ดังนั้น การจัดต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการสามารถจัดต าแหน่ง
สายงานลูกจ้างประจ าที่ไม่ต้องสังกัดงาน หรือกลุ่มงานได้หรือไม่ ? 

ค าตอบ ควรจัดเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ เช่น ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มการพยาบาล ต าแหน่ง
พนักงานประจ าห้องยา/ พนักงานเภสัชกรรม สังกัดกลุ่มงานเภสัชกรรม ต าแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดกลุ่มงาน
ทันตกรรม พนักงานประกอบอาหาร สังกัดกลุ่มงานโภชนศาสตร์ พนักงานธุรการ สังกัดกลุ่มงานจัดการ 
เป็นต้น. 

ค าถาม ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่ขณะนี้ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ไม่ผ่าน หน่วยบริการต้องจ้างในต าแหน่งใด ? 

ค าตอบ จ้างในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข.  

ค าถาม ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินของศูนย์แพทย์ ต่อมาศูนย์แพทย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินบ ารุงของ
หน่วยบริการ ลูกจ้างรายนี้ จะมีคุณสมบัติเข้าสู่ต าแหน่ง พกส . หรือไม่ และการนับค่าประสบการณ์ของ
ต าแหน่ง นับอย่างไร สามารถนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจ้างงานจากเงินของศูนย์แพทย์ได้หรือไม่ (ไม่มีการ
เปลี่ยนต าแหน่งในการจ้างงาน ยังคงจ้างงานในต าแหน่งเดิมมาโดยตลอด ) 

ค าตอบ สามารถประเมินเข้าสู่ พกส. ได้ เพราะขณะนี้ถือว่าจ้างด้วยเงินบ ารุงแล้ว ส าหรับการนับค่าประสบการณ์
ของต าแหน่ง สามารถนับระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินของศูนย์แพทย์ มาเป็นค่า
ประสบการณ์ได้ 
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ค าถาม ขณะนี้กรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข แล้วหรือไม่ เพราะตามข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ก าหนดไว้ว่า การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้จ้างตามกรอบ
อัตราก าลัง 

ค าตอบ กรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนี้ยังไม่มี เนื่องจาก ตามข้อ 29 วรรคแรกก าหนด
ไว้ว่า การก าหนดจ านวน พกส. ตามประเภทและกลุ่มงาน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยบริการวิเคราะห์ภาระ
งานและพิจารณาการใช้ก าลังคนในภาพรวมทุกประเภท (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ
จ้างเหมาบริการ) เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี เสนอ กพส. เห็นชอบ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบบังคับใช้ (จะครบในวันที่ 1 ม.ีค. 2557)  

  ดังนั้น กรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างนี้ ให้ใช้จากจ านวนผู้ผ่านการ
ประเมินตามข้อ 29 ไปพลางก่อน และให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง ไปวิเคราะห์ภารกิจและการใช้ก าลังคน 
ที่เหมาะสม รวมถึงสถานะเงินบ ารุงที่มีอยู่ เพื่อเสนอเครือข่ายบริการพิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอ กพส . 
อนุมัติ ซึ่งอาจพิจารณาจาก Service plan  

ส าหรับกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการหลังวิเคราะห์แล้ว อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ใช้
แนวทางดังนี้ หากผลวิเคราะห์ต้องเพิ่มก าลังคนก็สามารถจ้างเพิ่มตามความต้องการ ถ้าจ้างไว้เกินให้ระงับ
การจ้างงานของต าแหน่งดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อปรับกรอบอัตราก าลังให้สมดุลตามผลวิเคราะห์ต่อไป  

ค าถาม ข้าราชการบ านาญขณะนี้ยังมีอายุตัวไม่ถึง 60 ปี หน่วยบริการจ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงรายเดือน 
จะขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง พกส. ได้หรือไม่ ? 

ค าตอบ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2556 ได้ก าหนดการจ้าง
งานของ พกส. ไว้ประการหนึ่งว่า สัญญาจ้าง พกส. จะสิ้นสุดลงเมื่อ พกส. มีอายุครบ 60 ปี ดังนั้นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายนี้ หากประสงค์ขอเข้ารับการประเมินเป็น พกส . สามารถกระท าได้ โดยต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ตาม วัน เดือน ปีเกิด). 
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