
 

ถาม – ตอบ 
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่สธ 0201.034/ว 815 

ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 
   

1. ถาม ระยะเวลาชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถึงเมื่อใด 
ตอบ ชะลอไว้จนกว่ากรอบอัตรากําลังคนในภาพรวมจะแล้วเสร็จ (คาดว่าภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556) 

2. ถาม การจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายเดือน) เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
 หน่วยบริการใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา 
ตอบ การจัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายเดือน) เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาจาก  
 1. กรอบอัตรากําลังคน 
 2. กรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในภาพรวมของ

หน่วยบริการ หรือสามารถบริหารจัดการวงเงินในภาพเครือข่ายบริการระดับเขตได้            
โดยพิจารณาจากยอดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  

  (วันที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้หน่วยบริการทุกแห่ง ระงับการจ้างงาน
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่ง) 

3. ถาม ลูกจ้างชั่วคราวท่ีประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ท่ี
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 70)   
จะขอประเมินใหม่ได้หรือไม่ 

  ตอบ หน่วยบริการไม่สามารถดําเนินการประเมินใหม่ได้อีก เน่ืองจากตกเกณฑ์ไปแล้ว 
4. ถาม ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่แสดงเจตนาเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ

ขณะน้ีประสงค์จะแสดงเจตนา ส่วนราชการต้นสังกัดต้องดําเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นเมื่อใด 
ตอบ ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 
ถาม ลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการประเมินแต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งส่วนราชการ             
 สามารถจ้างไว้ในตําแหน่งเดิมโดยมีสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่ได้ แต่หากส่วนราชการประสงค์จ้างไว้ต้องจ้างในตําแหน่งท่ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

กําหนดคุณวุฒิดังกล่าวไว้ เช่น เดิมจ้างไว้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยใช้วุฒิ ปวช.ช่างยนต์ 
(คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งกําหนดวุฒิ ปวช. พณิชยการ) เมื่อปรับเข้าสู่ตําแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ต้องปรับตําแหน่งเป็นพนักงานธุรการ โดยใช้ประสบการณ์ที่มีลักษณะงานเป็น
งานธุรการ/ งานสารบรรณ มาใช้แทนคุณวุฒิ โดยบุคคลผู้น้ีต้องผ่านการจ้างงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี (ตามSpec. ของลูกจ้างประจํา กําหนดใช้ประสบการณ์หรือคุณวุฒิก็ได้) แต่ถ้า
ระยะเวลาการจ้างไม่ถึง 5 ปี ต้องปรับตําแหน่งเป็นพนักงานบริการเอกสารทั่วไป เน่ืองจาก Spec. 
ของตําแหน่งน้ีไม่ได้กําหนดเร่ืองของคุณวุฒิหรือประสบการณ์ไว้ 
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5. ถาม การกําหนดค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 กําหนดให้ได้รับ
ค่าจ้างไม่เกินข้ันต่ําของบัญชีค่าจ้างตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารกําลังคนระดับจังหวัด หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ สสจ.    
รพศ. รพท. เป็นผู้กําหนดและเสนอเครือข่ายบริการระดับเขตให้ความเห็นชอบ หมายความว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําแต่ละจังหวัด สามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสมใช่หรือไม่ 

 ตอบ ใช่ แต่อย่างไรก็ดี อัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามที่คณะกรรมการกําลังคนจังหวัดกําหนดน้ี ต้องไม่เกินค่าจ้าง
ข้ันต่ําตามบัญชีแนบท้าย ของหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/         
ว 815 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 

 7. ถาม หน่วยบริการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง หลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถนํา
ค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าว มานับเป็นยอดวงเงินร้อยละ 10 ได้หรือไม่ 

ตอบ สป. ได้มีหนังสือ ท่ี สธ 0201.034/ว 497 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 แจ้งให้ส่วนราชการใน
สังกัดระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง และเงินรายได้สถานศึกษาทุกตําแหน่ง มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี 
1 จ้างทดแทนตําแหน่งเดิม เน่ืองจากลูกจ้างรายเดิมได้พ้นจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น ลาออก 

ตาย ให้ออกเพราะถูกลงโทษทางวินัย เป็นต้น โดยหน่วยบริการมีภารกิจและจําเป็นต้องจ้าง
ทดแทน และมีเงินเพียงพอในการจ้าง 

2. จ้างสายงานวิชาชีพขาดแคลน เช่น ตําแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น 
3. จ้างเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยบริการเปิดใหม่ และไม่สามารถปรับเกล่ียอัตรากําลังคนจากหน่วย

บริการอ่ืนมาได้ 
ทั้ง น้ีการจ้างงานทั้ ง 3 กรณีข้างต้น หน่วยบริการต้องเสนอเรื่องขออนุมัติ จ้างต่อคณะ

กรรมการบริหารกําลังคนระดับจังหวัด หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ดังน้ัน หน่วยบริการที่จะนํายอดเงินค่าจ้างของผู้ได้รับการจ้างงานหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

มานับรวมเป็นวงเงินร้อยละ 10 จึงต้องเป็นการจ้างด้วยกรณีข้างต้นเท่าน้ัน โดย สสจ./ รพศ./ 
รพท. รวบรวมหลักฐานการจ้างงาน ได้แก่ คําสั่งลาออก ใบมรณบัตร คําสั่งถูกลงโทษทางวินัย (กรณี
จ้างทดแทน) พร้อมคําสั่งจ้างคนใหม่ รวมถึงคําสั่งจ้างสายงานวิชาชีพขาดแคลน และหน่วยบริการที่
เปิดใหม่ ไปให้ สป.  ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เพ่ือตรวจสอบในการคิดคํานวณยอดวงเงิน   
ร้อยละ 10 ของส่วนราชการ และในภาพเครือข่ายบริการระดับเขต 

สําหรับการจ้างงานนอกเหนือจากกรณีที่ สป. กําหนด หน่วยบริการต้องไปพิจารณาจ้างงานตาม
ลักษณะอ่ืน หรือด้วยเงินประเภทอ่ืนแทน 
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 8. ถาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการจ้างงานต่อ หรือ

ปรับเพ่ิมค่าจ้างประจําปีน้ัน ขณะนี้ยังคงต้องดําเนินการหรือไม่ 
  ตอบ หน่วยบริการทุกแห่งยังคงต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกคน และทุก

ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ สป. กําหนด ทั้งกรณีที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านเกณฑ์ประเมินหรือไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศฯ หรือผู้ไม่แสดงเจตนา
เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สําหรับผู้ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี หน่วยบริการต้องจัดทําคําสั่งจ้างโดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราเดิมไปพลางก่อน ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 

 9. ถาม เพราะเหตุใดหน่วยบริการต้องทําคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงในอัตราค่าจ้างเดิมเพียง 3 เดือน 
(ต.ค. – ธ.ค. 56) 

   ตอบ เหตุผลเพราะ 
1. คําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงของทุกราย ณ ขณะน้ีผลการจ้างจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 

กันยายน 2556 หากหน่วยบริการไม่ออกคําสั่งจ้าง ทางงานการเงินจะไม่มีหลักฐานในการ
เบิกจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป 

2. สําหรับการกําหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างเดิมไปพลางก่อนน้ัน เน่ืองจากการจ้างงาน ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้เป็นไปตามกรอบวงเงินร้อยละ 10 ทั้ง
การจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายเดือน รายวัน ราย
คาบ จ้างเหมาบริการ) ซึ่งหน่วยบริการต้องไปคํานวณสัดส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายเป็น
ค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและของลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงในทุกลักษณะการจ้าง
งาน รวมถึงส่วนต่างค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ดําเนินการปรับค่าจ้างประจําปีของลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ด้วย จึงต้องรอให้การคิดคํานวณมีความครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน
กับการจ้างงานทุกประเภท 

 10. ถาม ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการต้อง
ดําเนินการอย่างใด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

   ตอบ หน่วยบริการสามารถพิจารณาได้หลายกรณี เน่ืองจากการจ้างงานจะมีผลสิ้นสุดลงในวันที่            
30 กันยายน 2556 ดังน้ัน อาจเลิกจ้าง หรือจ้างตามลักษณะอ่ืน เช่น รายวัน รายคาบ จ้างเหมา
บริการ หรือจ้างเป็นรายเดือนต่อไป เป็นต้น โดยหน่วยบริการต้องคํานึงถึงยอดวงเงินที่ใช้ในการจ้าง
ในภาพรวมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ด้วย 
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 11. ถาม ความหมายของกรอบวงเงินร้อยละ 10 คืออะไร 
   ตอบ กรอบวงเงินร้อยละ 10 หมายถึง ยอดวงเงินร้อยละ 10 โดยคํานวณจากยอดค่าใช้จ่ายที่หน่วย

บริการต้องจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงที่จ้างไว้ในทุกลักษณะงาน ณ วันท่ี          
1 พฤษภาคม 2556 

   ตัวอย่างเช่น 
   โรงพยาบาลชุมชน ก . มียอดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก

งบประมาณ ประเภทเงินบํารุง ในทุกลักษณะงาน เช่น รายเดือน รายวัน รายคาบ จ้างเหมาบริการ 
เป็นต้น ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 มีจํานวนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 200,000 บาท ดังน้ัน กรอบ
วงเงินรอ้ยละ 10 จากยอดเงิน 200,000 บาท จะเท่ากับ 20,000 บาท 

   • โรงพยาบาลชุมชน ก. จะมีกรอบวงเงินที่ต้องมาคิดคํานวณในการจ้างพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง ทุกลักษณะงาน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท    
เป็นต้น 

 12. ถาม ขอทราบว่าในระหว่างที่รอการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในขณะน้ี ลูกจ้างชั่วคราว
เงินบํารุง ขอใช้สิทธิลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว จะได้หรือไม่ 

   ตอบ เน่ืองจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการชะลอการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมกับให้หน่วยบริการจัดทําคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง ไปพลางก่อน มี
ระยะเวลา 3 เดือนน้ัน หากระหว่างน้ีลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุงรายเดือนผู้ใด ประสงค์ขอลาพักผ่อน 
หรือลากิจส่วนตัว ก็สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เช่น 

   ลูกจ้างชั่วคราวที่ขอลาพักผ่อน ต้องเป็นลูกจ้างที่หน่วยบริการจ้างงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 
เดือน สามารถใช้สิทธิลาพักผ่อนปีละ ไม่เกิน 10 วันทําการ โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา ต่อมา
ลูกจ้างชั่วคราวรายน้ีได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีผลย้อนหลังตั้งแต่            
1 ตุลาคม 2556 จะขอใช้สิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณน้ีอีกไม่ได้ เน่ืองจากได้ใช้วันลาพักผ่อนไป
ก่อนหน้าน้ีแล้ว สําหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ขอลากิจส่วนตัวในขณะนี้ สามารถใช้สิทธิประเภทการลา
ดังกล่าวได้ โดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา (เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545) 

 13. ถาม ขอทราบว่า สป. มีการกําหนดแผนจัดลูกจ้างเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอย่างไร 
    ตอบ สป. มีการกําหนดแผน ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 



 

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงเก่ียวกับการจัดลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่

ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด 
- ผู้แทนลูกจ้างชั่วคราว 
  

30 ก.ย. 56 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. หน่วยงานแก้ไขข้อมูลและปรับปรุงสถานะลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบํารุงในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  
ณ 1 พ.ค. 56 

 

ก.ย. 56 – 6 ต.ค. 56 สสจ./ รพศ./ รพท. 
วพบ. / วสส. 

3. หน่วยงานส่งคําสั่งจ้างเฉพาะกรณีที่มีการจ้างงาน
ตามหนังสือ สป. ที่ สธ 0201.034/ว 497  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 (3 กรณีที่เปิดช่อง
ให้ดําเนินการ) ให้ สป. เพ่ือคิดกรอบวงเงิน 

 6 - 11 ต.ค. 56 สสจ./ รพศ./ รพท. 
วพบ. / วสส. 

4. สรุปยอดวงเงินร้อยละ 10 ของหน่วยบริการใน
เครือข่ายบริการระดับเขตต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

20 ต.ค. 56 สสจ./ รพศ./ รพท. 
วพบ. / วสส. 

5. เครือข่ายบริการระดับเขต ประชุมชี้แจงเครือข่าย
ในสังกัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดลูกจ้างลง
เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 

25 ต.ค. 56 เครือข่ายบริการระดับเขต 

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง อนุมัติกรอบอัตรากําลังคนของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

30 ต.ค. 56 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. ส่วนราชการต่างๆ จัดลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง 
(รายเดือน) เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมเสนอหัวหน้าเครือข่ายบริการ
ระดับเขตให้ความเห็นชอบ พร้อมอนุมัติให้ส่วน
ราชการจัด ทําสัญญาจ้าง  และจัดทํ า คําสั่ ง
ปฏิบัติงาน 
 

1 - 15 พ.ย. 56 สสจ./ รพศ./ รพท. 
วพบ. / วสส. 

8. ส่วนราชการแจ้งผลการดําเนินการ พร้อมบันทึก
ข้อมูลประวัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ลงในระบบฐานข้อมูล 
  

15 - 30 พ.ย. 56 สสจ./ รพศ./ รพท. 
วพบ. / วสส. 
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