
การดำเนินการของหนวยงาน 

การเปล่ียนสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกรายท่ีหนวยงานจางงานไวในปจจุบัน 
จะสิ้นสุดการจางในวันที่ 30 กันยายน 2564 ใหหนวยงานทบทวนภารกิจวาปจจุบันตำแหนงงานที่จางไว 
มีความเหมาะสม สอดคลองกับความจำเปนของหนวยงาน หรือเปนไปตามแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร
ของหนวยงาน อีกทั้งภารกิจดังกลาวยังอยูในกรอบเวลาที่ตองดำเนินการตอไป เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสำคัญหรือไม ประการใด โดยดำเนินการวิเคราะหภารกิจตำแหนงตาง ๆ คือ 
 1. มีความจำเปน เชน ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพ เพราะเปนภารกิจหลักของระบบบริการ 
ตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่องและเพียงพอกับปริมาณงาน ซ่ึงไมสามารถนำเทคโนโลยีอยางอ่ืนมาใชทดแทนได เปนตน 
 2. ไมมีความจำเปน เพราะภารกิจเสร็จสิ้นแลว 
 3. ไมมีความจำเปนในหนวยงานเดิมหรือกลุมงานภายใน ท่ีไมเปนไปตามโครงสรางหรือ 
เกินกรอบอัตรากำลัง และประสงคจะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
(รพช. สสอ. รพ.สต. และ สอน.) หรือภายในโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป  
 4. กรณีตามขอ 3. ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
ดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบการขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานลูกจางชั่วคราวใหเปนไปตามโครงสราง         
และไมเกินกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยสงรายงานการเปลี่ยนตำแหนง       
ที ่พ ิมพ จากระบบ .HROPS.และรายละเอ ียดการขอเปล ี ่ยนสถานที ่ปฏ ิบ ัต ิงานของล ูกจ างช ั ่วคราว 
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ใหเขตสุขภาพ ตามเอกสารแนบ ๑ 
 5. เขตสุขภาพเพื ่อดำเนินการตรวจสอบโครงสรางและกรอบอัตรากำลังหนวยงานและ 
สงใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา ภายในวันท่ี 31.สิงหาคม 2564 หากพนกำหนดระยะเวลา
ดังกลาว ถือวาไมประสงคเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานดำเนินการบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีปฏิบัติงานในระบบ.HROPS.ตามข้ันตอนการเปลี่ยนตำแหนง ตามเอกสารแนบ ๒ 
 หมายเหตุ : การขอเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว สามารถเปลี่ยนไดเฉพาะภายใน
เขตสุขภาพเทานั้น 

ขอกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันท่ี 
24 มีนาคม 2558 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการปรับคาจางประจำปของลูกจางชั่วคราว 
 - หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การจายเงินบำรุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราวหรือลูกจาง
รายคาบของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางช่ัวคราว (จางตอเนื่อง) 

 1. หลักการท่ีจะประเมินผลการปฏิบัติงานอยูบนพ้ืนฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
โดยหนวยบริการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได โดยใหประเมินจาก
ผลงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผูนั ้น ซึ ่งมุ งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานโดยกำหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์ของงานไมนอยกวารอยละ 80 

 

 
     1.1 การประเมิน... 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 
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  1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 
    - ปริมาณผลงาน 
   - คุณภาพผลงาน 
   - ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
   - การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 
   - มุงผลสัมฤทธิ ์
   - บริการท่ีดี 
   - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
   - การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
   - การทำงานเปนทีม 

ฯลฯ 
 หนวยบริการอาจกำหนดใหมีองคประกอบการประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหนงตางๆ 
 ในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) มาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี 
พอใช ตองปรับปรุง โดยกำหนดชวงคะแนนของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ คะแนน  คำอธิบาย 
 ดีเดน 95 - 100 ผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัต ิงานสูงกวา 
    มาตรฐานหรือขอกำหนดหรือดีกวาท่ีคาดหวัง 
 ดีมาก 85 - 94 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน 
    หรือขอกำหนดหรือดีกวาท่ีคาดหวัง 
 ดี 75 - 84 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานไดมาตรฐาน 
    หรือขอกำหนดหรือตามคาดหวัง 
 พอใช 65 - 74 ผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัต ิงานต่ำกวา 
    มาตรฐานหรือขอบกพรองอยูเสมอหรือต่ำกวาท่ีคาดหวัง 
 ตองปรับปรุง นอยกวา 65 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตองปรับปรุง 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ใหใชตาม
แบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรืออาจปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ทั้งนี้ 
การประเมินดังกลาวตองครอบคลุมงาน ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความสำเร็จของงานผลผลิต หรือผลลัพธ 
ท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั ่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  
ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
     2.1 ชวงเริ่ม... 
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  2.1 ชวงเริ ่มรอบการประเมิน ใหหนวยบริการกำหนดเปาหมายผลสำเร็จของงาน 
ในภาพรวมของหน วยบร ิการท ี ่จะมอบหมายให ล ูกจ างช ั ่วคราวเง ินนอกงบประมาณ (เง ินบำร ุง)  
ปฏิบัติจากนั้นใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน และลูกจางชั่วคราว ฯ แตละคนรวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให 
บรรลุเปาหมาย ความสำเร็จของงาน ผลลัพธที ่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ ่งลูกจางชั ่วคราว ฯ ผู นั้น 
ตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบงชี้ความสำเร็จ 
ของงานอยางเปนรปูธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทำงานท่ีคาดหวังดวย 
  2.2 ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินติดตามความกาวหนา 
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามขอ 2.1 รวมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำและชวยเหลือในการแกไข
ปญหาการปฏิบัต ิงาน เพื ่อใหล ูกจางช ั ่วคราวเง ินนอกงบประมาณ (เง ินบำรุง) สามารถปฏิบัต ิงาน 
ใหบรรลุเปาหมายและผลสำเร็จของงานท่ีหนวยบริการกำหนด 
  2.3 เม่ือครบรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมินดำเนินการ ดังนี้ 
    2.3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  
(เงินบำรุง)  
    2.3.2 จัดทำบัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน 
   2.3.3 เสนอบัญชีรายชื่อลูกจางชั ่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
ตามลำดับคะแนนผลการประเมินใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการพิจารณา เพื่อความเปนมาตรฐาน 
โปรงใสและเปนธรรมในการประเมิน กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอหัวหนาหนวยบริการเพื่อนำไปใชในการ
บริหารงานบุคคลตอไป 
   2.3.4 แจงผลการประเมินโดยตรงแกลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบำรุง) และใหคำปรึกษาแนะนำแกลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เพื่อแกไขปรับปรุง 
การปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 
 3. ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  
ปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี  
31 มีนาคม 2564 
  ครั้งที่ 2 ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี  
31 สิงหาคม 2564 
 4. ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู ใด ซึ่งผู บังคับบัญชาไดประเมินผล 
การปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี ่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ครั ้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี  
ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจางเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหลูกจาง
ชั ่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู น ั ้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั ้งแตว ันทราบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
     5. กรณีท่ี... 
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 5. กรณีที่จะมีการจางงานตอเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม ใหหนวยบริการ 
นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผูนั้นมาประกอบการ
พิจารณาโดยผูไดรับการพิจารณาใหจางงานตอเนื่องได จะตองมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
2 ครั้งติดตอกันในปที่จะจางตอไมต่ำกวาระดับดี ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจาง
พิจารณาสั่งจางตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการปรับคาจางประจำปของลูกจางช่ัวคราว 

 เพื่อใหการปรับคาจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เปนไปเพื่อประโยชน
ของทางราชการ เกิดประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 1. ใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีไดรับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสำเร็จ
และผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยหนวยบริการกำหนดตัวชี้ว ัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและ
ตรวจสอบได 
 2. การปรับคาจาง ใหปรับไดปละหนึ่งครั้ง คือ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป โดยปรับคาจางได 
ไมเกินรอยละ 6 ของฐานคาจางเดิม ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และไมเกินขั้นสูงของอัตราคาจาง 
ท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 ทั้งนี้ ใหควบคุมวงเงินงบประมาณการปรับคาจางในวงเงินไมเกินรอยละ 4 ของอัตราคาจาง
ลูกจางชั ่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ณ วันที ่ 1 กันยายน (หนวยบริการอาจกำหนดวงเงิน 
ตามความเหมาะสมและสถานะเงินบำรุง) 
 3. ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ซึ ่งจะไดรับการพิจารณาปรับคาจาง 
ในรอบปท่ีแลวมาตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  3.1 ปฏิบัต ิงานตามหนาที ่ของตนดวยความสามารถและอุตสาหะจนเกิดผลดี 
หรือความกาวหนาแกทางราชการ ซึ่งผู บังคับบัญชาไดพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานแลวเห็นวา 
อยูในเกณฑไมต่ำกวาระดับดี  
  3.2 ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษา 
ในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี ่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือความผิดที ่ทำใหเสื ่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
ของตำแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.3 ตองไมลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งหรือจำนวนวันที่หนวยบริการกำหนด 
โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที ่อันเปนที ่ตั ้งของแตละหนวยบริการหรือหนวยงาน ซึ ่งอนุโลม 
ตามท่ีถือปฏิบัติกับขาราชการหรือลูกจางประจำในตำแหนงท่ีมีลักษณะงานเชนเดียวกันก็ได 
  3.4 ตองมีเวลาปฏิบัติราชการ 12 เดือน โดยมีวันลาไมเกิน 30 วันทำการ (ลาปวย
และลากิจสวนตัว) แตไมรวมถึงการลาดังตอไปนี้ 
   - ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
   - ลาพักผอน 
   - ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร  
เขารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม ปหนึ่งไมเกิน 60 วัน 
   - การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย 
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  3.5 กรณีการจางงานใหม ตองมีเวลาปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 8 เดือน ยกเวน 
ไดรับการจางงานในวันที่ 2 หรือวันเปดทำการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากวันที่ 1 หรือวันถัดไปของ
เดือนกุมภาพันธในปนั้นตรงกับวันหยุดราชการ 
 4. การพิจารณาปรับคาจาง ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูท่ีไดรับมอบหมายนำผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน มาเปนเกณฑในการพิจารณาปรับคาจาง ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 
การรักษาระเบียบวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และ
ขอควรพิจารณาอื่นๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณาพรอมขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือ 
ข้ึนไปตามลำดับ จนถึงผูมีอำนาจสั่งจาง 
 5. ในกรณีท่ีคำนวณเงินปรับคาจางแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพ่ิมข้ึนเปนสิบบาท 

การดำเนินการจางลูกจางช่ัวคราว (ตอเนื่อง) และการปรับคาจางประจำป 

 ใหหนวยงานดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
  1. นับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง).ที่มีคนครองอยู  
ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564 แลวจัดทำบัญชีแสดงวงเงินการปรับคาจาง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
  2. จัดใหม ีการประเมินผลการปฏิบัต ิงานลูกจางช ั ่วคราวเง ินนอกงบประมาณ  
(เงินบำรุง)ในสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 
  3.กรณีลูกจางชั ่วคราวที ่ขอเปลี ่ยนสถานที ่ปฏิบัติงาน ใหผู บ ังคับบัญชาซึ ่งเปน 
ผู ประเมินผลการปฏิบัติงานในหนวยงานเดิมเปนผู ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั ่วคราวผู นั้น  
และนำอัตราคาจางของลูกจางชั ่วคราวดังกลาว ไปคำนวณเปนวงเงินการปรับคาจางและบริหารวงเงิน 
การปรับคาจางในหนวยงานเดิม แลวสงผลการพิจารณาการปรับคาจางดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาหนวยงานใหม
เปนผูออกคำสั่งจาง 
  4. จัดทำคำสั่งจางลูกจางชั่วคราวในอัตราคาจางที่มีการปรับคาจางแลว โดยระบุ 
ชื่อกลุมงาน/ฝาย/งาน เรียงตามลำดับ 
  5. จัดทำบัญชีสรุปจำนวนเงินท่ีใชปรับคาจางในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564    
  ๖. รวบรวมเอกสารตาม ขอ 4 และ ขอ ๕ จำนวน 1 ชุด สงใหสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
  ๗. ใหดำเนินการบันทึกขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับคาจาง         
ในระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข.(HROPS).ใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี  
3๐ ธันวาคม 2564 ตามคูมือการจางลูกจางชั่วคราว (ตอเนื่อง) ตามเอกสารแนบ ๓ 
 

--------------------------------------- 
 

 
ส่ิงท่ีสงมาดวยและเอกสารแนบ สามารถ Download ไดท่ี 

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/ 


