
กระทรวงสาธารณสขุ

กบัการเปลี�ยนแปลง

นายแพทยส์ุพรรณ  ศรีธรรมมา
รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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การปรบัปรงุบทบาทภารกิจและ
โครงสรา้งกระทรวงสาธารณสุขโครงสรา้งกระทรวงสาธารณสุข

430/04/56



1.การกาํหนดนโยบายยุทธศาสตรก์ลางของ
ประเทศบนขอ้มลูและฐานความรู ้
     2.การสรา้งและจดัการความรูด้า้นสขุภาพ

บทบาทกระทรวงสาธารณสขุ 12 ดา้น

     2.การสรา้งและจดัการความรูด้า้นสขุภาพ
    3.การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีดา้น
สขุภาพ
     4.การกาํหนดและรบัรองมาตรฐานบริการต่างๆ 

530/04/56



5. การพฒันาระบบกลไกการเฝ้าระวงัโรคและ
ภยัสขุภาพ  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน

6.การพฒันากลไกดา้นกฎหมายเพื7อเป็น
เครื7องมือพฒันาและดแูลสขุภาพประชาชน
     7.การพฒันางานสขุภาพโลกและความ
เครื7องมือพฒันาและดแูลสขุภาพประชาชน
     7.การพฒันางานสขุภาพโลกและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

8.การกาํกบัดแูล ติดตามและประเมินผลของ
ภาครฐั ทอ้งถิ7น และเอกชน 

630/04/56



9. ใหข้อ้คิดเห็นต่อระบบการเงินการคลงั
ดา้นสุขภาพ    
     10. พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร
     11. กาํหนดนโยบายกาํลงัคนดา้นสุขภาพ     11. กาํหนดนโยบายกาํลงัคนดา้นสุขภาพ

12. เขตสุขภาพ

730/04/56



ยุทธศาสตรก์าํลงัคนดา้นสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสขุมีกาํลงัคนดา้นสขุภาพที7

เป้าประสงค์

กระทรวงสาธารณสขุมีกาํลงัคนดา้นสขุภาพที7
พอเพียง มีคณุภาพ มีการกระจายตวัที7เหมาะสม และ
มีความสขุ เพื7อใหเ้กิดการบริการดา้นสขุภาพที7มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

830/04/56



ยุทธศาสตรท์ี7 1
- ระบบและ

แผนยุทธศาสตรก์าํลงัคนกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตรท์ี7 2
- ระบบการ
จดัการและการ

ยุทธศาสตรท์ี7 3
- การผลิตและ
พฒันากาํลงัคน

ยุทธศาสตรท์ี7 4
- กลไกการ
สื7อสาร และภาคี

- ระบบและ
กลไกการ
บริหารกาํลงัคน
ดา้นสขุภาพ

จดัการและการ
ธาํรงรกัษา
กาํลงัคนดา้น
สุขภาพ

พฒันากาํลงัคน
ดา้นสขุภาพ

สื7อสาร และภาคี
เครือข่ายนกั
จดัการกาํลงัคน
ดา้นสขุภาพ

930/04/56



ยุทธศาสตรท์ี7 1
ระบบและกลไกการบริหารกาํลงัคนดา้นสุขภาพ

กลยุทธ ์1 
พฒันากลไกการ

กลยุทธ ์2 
พฒันาระบบ

กลยุทธ ์3 
สรา้ง จดัการ
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พฒันากลไกการ
ขบัเคลื7อนและ
ปรบัโครงสรา้งการ
บริหารจดัการ
กาํลงัคน

พฒันาระบบ
สนบัสนุนการ
บริหารจดัการ
กาํลงัคน

สรา้ง จดัการ
ความรู ้และเพิ7ม
ประสิทธิภาพการ
วางแผนกาํลงัคน



ยุทธศาสตรท์ี7 2
ระบบการจดัการและการธาํรงรกัษากาํลงัคนดา้นสุขภาพ

กลยุทธ ์1 
สรา้งกลไกการ

กลยุทธ ์2 
พฒันาระบบ

กลยุทธ ์3 
พฒันารปูแบบ

30/04/56 11

สรา้งกลไกการ
สื7อสารเพื7อการ
รบัรู ้

พฒันาระบบ
การธาํรงรกัษา

พฒันารปูแบบ
การจา้งงานที7
ยืดหยุ่น



ยุทธศาสตรท์ี7 3
ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพ

กลยุทธ ์1 
ทบทวนแผนการผลิต 

กลยุทธ ์2 
สรา้งความเขม้แข็ง
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ทบทวนแผนการผลิต 
กระบวนการคดัเลือกและ
รบันกัศึกษา การทบทวน
และพฒันาหลกัสตูร

สรา้งความเขม้แข็ง
ของบุคลากร
สาธารณสขุ



ยุทธศาสตรท์ี7 4
กลไกการสื7อสารและภาคีเครือข่าย
นกัจดัการกาํลงัคนดา้นสขุภาพ

กลยุทธ ์1 กลยุทธ ์2 
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กลยุทธ ์1 
สรา้งกลไกการสื7อสาร
เพื7อสรา้งการรบัรูแ้ละ
ความเขา้ใจ

กลยุทธ ์2 
สรา้งภาคีเครือข่าย
การจดัการกาํลงัคน
ดา้นสขุภาพ



ระบบค่าตอบแทนกาํลงัคน

1430/04/56



ค่าตอบแทนกาํลงัคนที7ปฏิบตัิงานใหก้บัหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข

เงนิงบประมาณ

1. เงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง
- เงินเดือนขา้ราชการ
- เงินประจาํตาํแหน่งตามระดบัตาํแหน่ง
- ค่าตอบแทนพนกังานราชการ
- เงินค่าจา้งประจาํ ลูกจา้งประจาํ ฯลฯ

เงนิบาํรุง

2. ค่าตอบแทนกาํลงัคนด้านสาธารณสุข
2.1 เงินเพิ$มพิเศษสาํหรับตาํแหน่งที$มีเหตุพิเศษ(พ.ต.ส. : ตามระเบียบ ก.พ.)

ระเบียบเงินบํารุงปี 2544 ข้อ 9
ข้อบังคบัปี 2544 ปี 2544 กาํหนดหลกัเกณฑฯ์

หลกัเกณฑ์ (ฉบับที- 2) ปี 2548
แกไ้ขหลกัเกณฑฯ์ เงินเพิ$มพิเศษกรณีไม่ทาํเวชปฏิบตัิส่วนตวั ฯ

หลกัเกณฑ์ (ฉบับที- 4) ปี 2551
 แกไ้ขหลกัเกณฑฯ์  ค่าเบี6ยเลี6ยงเหมาจ่าย ปรับเพิ$มอตัรา และกาํหนด
ตามความแตกต่างขนาด รพช., ความทุรกนัดาร และระยะเวลา2.1 เงินเพิ$มพิเศษสาํหรับตาํแหน่งที$มีเหตุพิเศษ(พ.ต.ส. : ตามระเบียบ ก.พ.)

2.2 ค่าตอบแทนเบี6ยเลี6ยงเหมาจ่าย ฯ ในพื6นที$พิเศษ (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั) 

3. เงินค่าตอบแทนตามระดับพื2นที-
3.1 สปพ. (พื6นที$ทุรกนัดารอื$น)
3.2 ค่าตอบแทนพิจารณารายเดือน (3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ 4 อาํเภอ
สงขลา)

ปี2553ได้รับงบประมาณ 2,870 ลบ. เป็นค่าตอบแทนตามฉบบั 4/6
ปี 2554 ได้รับงบประมาณ 4,200 ลบ. เป็นค่าตอบแทนตามฉบบั 4/6/7

ตามความแตกต่างขนาด รพช., ความทุรกนัดาร และระยะเวลา
ปฏิบตัิงาน

หลกัเกณฑ์ (ฉบับที- 5) ปี 2552
 แกไ้ขหลกัเกณฑฯ์  ฉบบั 1 เพิ$มอตัราค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ 
และอตัราค่าหตัถการนอกเวลาฯ

หลกัเกณฑ์ (ฉบับที- 6) ปี 2552
 ประกาศหลกัเกณฑ ์ฯ ค่าตอบแทนใน รพช./สอ.

หลกัเกณฑ์ (ฉบับที- 7) ปี 2552
 ประกาศหลกัเกณฑ ์ฯ ค่าตอบแทนใน รพศ./รพท.



หลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกาํลงัคนดา้นสาธารณสขุ

2. พืEนที7พิเศษ

3. P4P

ส่วนที7 2 ธาํรงรกัษาวิชาชีพ

ส่วนที7 3 เพิ7มประสิทธิภาพทัEงใน/นอก
เวลาราชการ ค่าตอบแทนสะทอ้นภาระ
งาน ทํามากไดม้าก

16

1. เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

2. พืEนที7พิเศษ
+

วิชาชีพขาดแคลนและจําเป็น

ส่วนที7 1 
ตามคณุวฒุิ/ประสบการณ์

ส่วนที7 2 ธาํรงรกัษาวิชาชีพ
ขาดแคลนและรกัษาคนไว ้
ในพืEนที7พิเศษ

30/04/56



การจ่ายค่าตอบแทนปัจจุบนั(สิEนปีงบประมาณ 2555)

2. พื2นที-พเิศษและ

3. P4P
(บางส่วน)

91,000 ลบ.

- เงิน พ.ต.ส. (3,000 ลบ.)
- เงินไม่ทาํเวชปฏิบตัิฯ (600 ลบ.)
- ฉ 4/6/7 (4,300+2,700 ลบ.)

เงินคา่ตอบแทนตามหตัถการ

นอกเวลาราชการ (ตาม ฉ.5 

จากเงินบาํรุง)

17

1. เงนิเดอืน ค่าจ้าง และเงนิประจําตาํแหน่ง
(51,000 + 14,000 ลบ.)

2. พื2นที-พเิศษและ
วชิาชีพขาดแคลน

(3,000 + 23,000 ลบ.)

30/04/56

91,000 ลบ.- ฉ 4/6/7 (4,300+2,700 ลบ.)
- เงิน OT
- ค่าเวรบ่าย-ดึกพยาบาล
- ค่างานเวชปฏิบตัิชุมชน

- เงินเดือนขา้ราชการ
- พนกังานราชการ
- ค่าจา้งประจาํ
- ค่าจา้งชั$วคราว



ทาํไมตอ้งมีการทบทวนค่าตอบแทน

• เพื7อสรา้งความเป็นธรรมในดา้นค่าตอบแทน ทัEง
ภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ 1

•สนบัสนุนและสรา้งแรงจูงใจใหผู้ท้ี7ปฏิบตัิงานมาก 
และงานหนกั ไดค้่าตอบแทนที7เหมาะสม  2

• เกิดความยั 7งยืนในการพฒันาระบบ
ค่าตอบแทน3



ประเด็นที7 กสธ. เสนอคณะรฐัมนตรี

1. ขออนุมตัิปรบัการจ่ายค่าตอบแทนเป็นระยะ ๆ 
โดยระยะที7 1 เริ7ม 1 เมย. 2556 และติดตามประเมินผล 
ก่อนดําเนินการในระยะที7 2 ตัEงแต่ 1 เมย. 2557

2. ขออนุมตัิปรบัปรุงการจดัพืEนที7 รพช. รพศ./รพท. 2. ขออนุมตัิปรบัปรุงการจดัพืEนที7 รพช. รพศ./รพท. 
และทบทวนอตัราค่าเบีEยเลีEยงเหมาจ่าย

3. ขออนุมตัิดําเนินการ การจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบตัิงาน



4. ขอให ้กระทรวงการคลงั กําหนดหลกัเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าเบีEยเลีEยงเหมาจ่ายจากเงินงบประมาณ

5. ขอบริหารงบประมาณปี 2556 จํานวน 
3,000 ลบ. แบ่งเป็น 2 ช่วง :  1 ตค. 55 - 31 มีค. 56  

30/04/56 20

3,000 ลบ. แบ่งเป็น 2 ช่วง :  1 ตค. 55 - 31 มีค. 56  
ขออนุโลมตาม ฉ.4/6/7  และตัEงแต่ 1 เมย. 56 
งบประมาณส่วนที7เหลือในอตัราใหม่



มติคณะรฐัมนตรี :  26 มีนาคม 2556

1. เห็นชอบหลกัการแนวทางการปรบัปรงุการจ่ายค่าตอบแทน
ตามที7 กสธ. เสนอ โดยยงัคงหลกัการจ่ายค่าเบีEยเลีEยงเหมาจ่ายใน
พืEนที7ตามลกัษณะความจาํเป็น และผสมผสานกบัหลกัการการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน เพื7อใหเ้กิดความเป็นธรรมและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน เพื7อใหเ้กิดความเป็นธรรมและ
เหมาะสม

2. มอบ คกก. กลั 7นกรองฯ รบัไปพิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่าย
ค่าเบีEยเลีEยงเหมาจ่ายและค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน ก่อน
เสนอ  ครม. อีกครัEงในวนัที7 31 มีค. 2556 



มติคณะรฐัมนตรี  : 31 มีนาคม 2556

1. เห็นชอบค่าตอบแทนฯ ตามที7 คกก. กลั 7นกรองฯ 
เสนอ หลกัเกณฑค์่าเบีEยเลีEยงเหมาจ่ายตามที7 กสธ. เสนอ  
ใหใ้ชต้ัEงแต่ 1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57 หากมีบุคคลที7ใหใ้ชต้ัEงแต่ 1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57 หากมีบุคคลที7
ไดร้บัเบีEยเลีEยงเหมาจ่ายรวมกบัค่าตอบแทน P4P แลว้ 
ตํ 7ากว่าเดิมอย่างมีนยัสําคญั  ให ้กสธ. กาํหนดอตัรา
ค่าตอบแทนขัEนตํ 7าเพื7อช่วยเหลือไม่ใหไ้ดร้บัผลกระทบมาก
เกินไป และใหเ้บิกจากเงินบาํรุงก่อนหากไม่เพียงพอให้
เสนอของบประมาณเพิ7มเติม



2. ระยะต่อไป ใหศ้ึกษาผลกระทบ มีการประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมจาก กระทรวงการคลงั สํานกังบประมาณ 
สภาพฒัน ์ สํานกังาน ก.พ. ก่อนเสนอ คกก.กลั 7นกรอง
พิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป 
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พิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป 
3. ให ้กสธ. เร่งชีEแจงเพื7อทําความเขา้ใจกบับุคลากร

ทุกกลุ่มวิชาชีพต่อไป



1. การแต่งตัEงคณะกรรมการ ระดบั รพ.
• คณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบตัิงาน
  - องคป์ระกอบ ตวัแทนจากทุกฝ่าย ทุกวิชาชีพ

การดําเนินการ P4P ในโรงพยาบาล

  - องคป์ระกอบ ตวัแทนจากทุกฝ่าย ทุกวิชาชีพ

  - หนา้ที7จดัทําขอ้เสนอการดําเนินงาน P4P ใน

หน่วยบริการ  เป็นพี7เลีEยงใหค้ําแนะนําและเป็นที7ปรึกษา 

(Facilitator) ใหฝ้่าย/แผนกต่าง ๆ ในหน่วยบริการ



� � � � คณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบตัิงาน
  - องคป์ระกอบ ตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  - หนา้ที7 ตรวจสอบการดําเนินงาน ตรวจสอบ
หลกัฐานการเก็บค่าคะแนนปฏิบตัิงาน รบัฟังเสียงสะทอ้น
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หลกัฐานการเก็บค่าคะแนนปฏิบตัิงาน รบัฟังเสียงสะทอ้น
และสื7อสาร  ทําความเขา้ใจระหว่างเจา้หนา้ที7ผูป้ฏิบตัิและ
ผูด้แูลระบบ



แนวทางการจ่าย P4P ปี 2556
• ค่าคะแนนประกนัฯ ขัEนตํ 7าในเวลาราชการ (ใช ้OT base)  ดงันีE

• แพทย ์ 2,200 คะแนน

• ทนัตแพทย ์ 2,200 คะแนน

• เภสชักร 1,440 คะแนนเภสชักร 1,440 คะแนน

• พยาบาลวิชาชีพ 1,200 คะแนน

• เจา้พนกังานเทคนิค 960 คะแนน

• เจา้หนา้ที7เทคนิค 720 คะแนน   เป็นตน้

• ค่าคะแนนประกนั ฯ นอกเวลาราชการ กาํหนดตามบริบท
โรงพยาบาล



วิธีการกาํหนดค่ากิจกรรม

• วิธีการ ใหเ้ริ7มตน้จากการนํางานในหนา้ที7ของบคุลากร มาพิจารณา

กําหนดคะแนน 

กิจกรรมที7นํามากาํหนดค่าคะแนน อาจเป็น

• กิจกรรมที7เป็นคุณค่าองคก์ร (Value-add activity) เช่น การดแูลผูป้่วยเรืEอรงั 

ผูป้่วยมะเร็ง หวัใจ เป็นตน้ 

• กิจกรรมที7เป็นนโยบายของหน่วยงาน หน่วยบริการ หรือเป็นนโยบายที7กําหนด

จากภายนอก (เขต กระทรวง) เช่น การเนน้งานปฐมภูมิ การพฒันาระบบส่งต่อ 

เป็นตน้

• กิจกรรมที7จดัขึEนเพื7อแกป้ัญหาที7พบในหน่วยบริการ เช่น กิจกรรมที7ตอ้งการ

ระดมสรรพกําลงั เป็นตน้



เกณฑก์ารกาํหนดคะแนนของแต่ละกิจกรรม

• ตามค่าคะแนนรายกิจกรรม ของแต่ละวิชาชีพ  ที7กาํหนดจาก
สภาวิชาชีพ หรือกลุ่มวิชาชีพ หรือเกณฑท์ี7 รพ. กาํหนดขึEน 
หรือ Copy ตามคะแนนที7 รพ. อื7นที7ทาํมาก่อนหรือ Copy ตามคะแนนที7 รพ. อื7นที7ทาํมาก่อน

• หน่วยบริการสามารถปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อง
หน่วยบริการ ตามขอ้ 5 และ ขอ้ 7 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื7อง รายละเอียดการดาํเนินการการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน



การกาํหนดคะแนนคณุภาพ

•  การคิดค่าคะแนนคุณภาพ กําหนดตามความสําเร็จ
ของงานเป้าหมายขององคก์ร (อาจคิดคะแนนผลงาน

ใหท้ีมงาน หรือรายบุคคล) ใหท้ีมงาน หรือรายบุคคล) 

•  ควรเลือกเป้าหมายที7เป็นปัญหาของหน่วยงาน และ
กาํหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงในพืEนที7 

เช่น ปัญหา NCD  กิจกรรมที7องคก์รตอ้งการระดม

สรรพกาํลงัคนในองคก์ร เป็นตน้



• ตวัอย่าง เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่ 
- ตวัชีE วดั กระบวนการมีส่วนร่วม HA ของหน่วยงาน   หรือ

- ตวัชีE วดั(KPI) ตามนโยบายอาจจากหน่วยบริการ  ของ 

     จงัหวดั เขต หรือของส่วนกลาง หรือตวัชีE วดัอื7น ๆ 

• การคิดคะแนนผลงานเชิงคุณภาพ อาจกาํหนดเป็น
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• การคิดคะแนนผลงานเชิงคุณภาพ อาจกาํหนดเป็น
ช่วงเวลา เช่น กาํหนดเป็นช่วง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 

1 ปี เป็นตน้



การเก็บคะแนนผลการปฏิบตัิงาน 

• จดัเก็บตามกิจกรรมที7เจา้หนา้ที7ปฏิบตัิจริง (Activity Base) ควร
เก็บค่าคะแนน จากขอ้มูลเวชระเบียน (Medical record) ใน
ฐานขอ้มูลอิเลคโทรนิกส ์ของ รพ. เป็นหลกัฐานขอ้มูลอิเลคโทรนิกส ์ของ รพ. เป็นหลกั

• ส่วนกิจกรรมที7อยู่นอกเวชระเบียน จาํเป็นตอ้งมีการบนัทึก
กิจกรรม ทัEงนีE ควรออกแบบวิธีการบนัทึกใหส้อดคลอ้งกบัการ
ทาํงาน และคํานึงถึงภาระในการบนัทึกคะแนนดว้ย



1. รพช. กรอบวงเงิน (1) จากวงเงินเบีEยเลีEยง
เหมาจ่ายที7ถกูลดคิดแยกวงเงินรายวิชาชีพ (2) ให ้
รพ. เพิ7มวงเงินจากเงินบํารุง รพ. อีก 1% ของค่าแรง

การกาํหนดกรอบวงเงิน P4P

รพ. เพิ7มวงเงินจากเงินบํารุง รพ. อีก 1% ของค่าแรง
ทัEงหมดของ รพ. 

2. รพศ./รพท. กําหนดจากขอ้มูลตน้ทุนและ
สดัส่วนค่าแรงต่อรายรบัทัEงหมด และให ้รพ. เพิ7มวงเงิน
จากเงินบํารุง รพ. อีก 1% ของค่าแรงทัEงหมดของ รพ. 



3. วงเงินอีก 1% สามารถขอขยายเพิ7มได ้
ไม่เกิน 2%  โดยใหเ้สนอขอ คกก. เขต  กรณี
เกินกว่านัEน ขอ คกก. กระทรวง

4. รพ. ทุกแห่ง ตอ้งกนัวงเงินของ P4P ของ 
รพ.เอง (10-30%) เพื7อเป็นค่างานเชิงคุณภาพ
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รพ.เอง (10-30%) เพื7อเป็นค่างานเชิงคุณภาพ
5. กสธ. จะมีเงิน ประมาณอีก 1% ค่าแรง

ภาพรวม เพื7อสนบัสนุน ใน รพ. ที7มีปัญหาทาง
การเงิน



การจดัสรรงบประมาณปี 2556

งบประมาณ 3,000 ลา้นบาท
1. งวดแรก จดัสรร 2,000 ลบ. แบ่งจ่ายดงันีE
- 1,400 ลบ. 2 ใน 3 จดัสรรให ้สสจ.(ฉ.4/6 - 1,400 ลบ. 2 ใน 3 จดัสรรให ้สสจ.(ฉ.4/6 

โดยให ้สสจ. จดัสรรใหก้บั รพช./รพ.สต.) และ 1 ใน 
3 จดัสรรให ้รพศ./รพท. (ฉ.7)

- 600 ลบ. จดัสรรใหร้ายเขตโดย ผตร.บริหาร
เพื7อแกป้ัญหาในเขต จ่ายตาม ฉ.4/6/7



2. งวดที7 2 ส่วนที7เหลือ 1,000 ลบ. จดัสรรตาม
ขอ้มลูการคาดการที7จะเบิกจ่ายตาม ฉ.8

งบประมาณเพิ7มอีก 1% สําหรบัสนบัสนุน P4P 
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งบประมาณเพิ7มอีก 1% สําหรบัสนบัสนุน P4P 
จะจดัสรรโดยพิจารณาจากแบบคําขออนุมตัิดําเนินการ 
P4P และฐานะทางการเงิน รพ. จดัสรรเป็น 2 รอบ 
(30 มิ.ย. และ 30 ก.ค. 56)



- พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ
- รมว.สธ. ลงนามในระเบียบกระทรวง

การจา้งงานรปูแบบใหม่ 

  

- รมว.สธ. ลงนามในระเบียบกระทรวง
สาธารณสขุว่าดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2556 เมื7อวนัที7 1 มีนาคม 2556 

3630/04/56



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2556พ.ศ. 2556

3730/04/56



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข

1 การบริหาร
กาํลงัคน

ตามแผนการจา้งของ
หน่วยบริการแต่ละปี

ตามกรอบอตัรากาํลงัคนในภาพรวม
ทุก 4 ปี  โดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

2

 

การกาํหนด
ตาํแหน่งใน
การจา้งงาน

ตามความตอ้งการของ
หน่วยบริการ

ตามผลวิเคราะห์ความตอ้งการและ
เป็นไปตามกรอบอตัรากาํลงัคนที$
คณะกรรมการบริหารพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบไว้

38



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

3 ระยะเวลาการจา้ง ครั6 งหนึ$งไม่เกินสิ6น
ปีงบประมาณ   (30  กนัยายน)

ครั6 งหนึ$งไม่เกิน 4 ปี  อาจต่อ
สญัญาได้

4 อตัราค่าจา้ง ตามที$สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขกาํหนด  หรือ

ใชบ้ญัชีเงินเดือนของขา้ราชการ
และลูกจา้งประจาํ  ยกเวน้สาย

39

 

สาธารณสุขกาํหนด  หรือ
หน่วยบริการเป็นผูก้าํหนด  
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าจา้งที$
สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขกาํหนด (11,340 
บาท)

และลูกจา้งประจาํ  ยกเวน้สาย
งานวิชาชีพ  ใหไ้ดร้ับ 1.2 เท่า  
ของเงินเดือนขา้ราชการ 
(15,960 บาท)



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

5

 

การเลื$อนค่าจา้ง ปีละ 1 ครั6 ง  ทุกวนัที$ 1 
ตุลาคม ของปี  โดยปรับเพิ$ม
ค่าจา้งไม่เกินร้อยละ 6 (วงเงิน
ที$ใชไ้ม่เกินร้อยละ 4)

ปีละ 1 ครั6 ง  ทุกวนัที$ 1 ตุลาคม 
ของปี  โดยปรับเพิ$มค่าจา้งไม่
เกินร้อยละ 12 (วงเงินที$ใชไ้ม่
เกินร้อยละ 6)

40

 ที$ใชไ้ม่เกินร้อยละ 4) เกินร้อยละ 6)

6

 

การยา้ย ตอ้งลาออกเพื$อไปรับการจา้ง
งานใหม่

ยา้ยได ้ ใชส้ญัญาจา้งเดิม  โดย
ไดร้ับความยนิยอมจากหน่วย
บริการคู่สญัญา



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข

7
 

การเลิกจา้ง สิ6นสุดตามคาํสั$งจา้ง (1 ปี)  
หรือไม่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน 2 ครั6 ง หรือทาํผดิ

สิ6นสุดสญัญาจา้ง (4 ปี)  หรือไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมิน 2 ครั6 ง  หรือทาํผดิ
วินยัร้ายแรง  หรืออายคุรบ 60 ปี (บาง

41

ประเมิน 2 ครั6 ง หรือทาํผดิ
วินยัร้ายแรง 
หรืออายคุรบ 60 ปี

วินยัร้ายแรง  หรืออายคุรบ 60 ปี (บาง
สายงานกาํหนดอาย ุ60 - 65 ปี) หรือ 
เสร็จสิ2นภารกจิ 
     -  กรณีเลิกจา้งเพราะส่วนราชการ
เป็นผูผ้ดิสญัญาจะไดร้ับเงินชดเชยตาม
ประกาศฯ



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

8 สิทธิการลาประเภท
ต่างๆ
1. ลาป่วย ปีแรก 8 วนัทาํการ  

ปีที$สอง 15 วนัทาํการ
โดยไดร้ับค่าจา้ง

ปีละ 45 วนัทาํการ  โดยไดร้ับ
ค่าจา้ง

     
2. ลากิจส่วนตวั

3. ลาพกัผอ่น

โดยไดร้ับค่าจา้ง

ลาไดต้ามที$ไดร้ับอนุญาต  
โดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง

ปีละ 10 วนัทาํการ  ไม่มีวนั
สะสม  โดยไดร้ับค่าจา้ง

ปีละ 15 วนัทาํการ  โดยไดร้ับ
ค่าจา้ง

ปีละ 10 วนัทาํการ  ไม่มีวนั
สะสม  โดยไดร้ับค่าจา้ง

42



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

4. ลาอุปสมบท/
ประกอบพิธีฮจัย์

5. ลาคลอดบุตร

120 วนัโดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง

ครั( งละ 90 วนั  โดยไดร้ับ
ค่าจา้งตามสิทธิประกนัสงัคม

120 วนัโดยไดร้ับค่าจา้ง

ครั( งละ 90 วนั  โดยไดร้ับ
ค่าจา้งตามสิทธิประกนัสงัคม

43

6. ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที0คลอดบุตร

ค่าจา้งตามสิทธิประกนัสงัคม

ไม่ไดก้าํหนดสิทธิไว้

ค่าจา้งตามสิทธิประกนัสงัคม

ลาไดไ้ม่เกิน 15 วนัทาํการ
ต่อการคลอดบุตร 1 ครั( ง
โดยไดร้ับค่าจา้ง



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

7. ลาเขา้รับการ
ตรวจเลือกหรือเขา้
รับการเตรียมพล

ลาตามระยะเวลาที0ทาง
ราชการทหารกาํหนดและ
ตอ้งมารายงานตวัภายใน 7 
วนั โดยไดร้ับค่าจา้ง

ลาตามระยะเวลาที0ทางราชการ
ทหารกาํหนด  และตอ้งมา
รายงานตวัภายใน 7 วนั  เวน้แต่
มีความจาํเป็นขยายเวลาใหไ้ดแ้ต่
ไม่เกิน 15 วนั โดยไดร้ับค่าจา้ง

8. ลาไปศึกษา ไม่ไดก้าํหนดสิทธิ

ไม่เกิน 15 วนั โดยไดร้ับค่าจา้ง

ครั( งหนึ0 งไม่เกิน 2 ปี  และเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
มาแลว้ 2 ปี  โดยไดร้ับค่าจา้ง
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ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

9 การเบิกค่า
รักษาพยาบาล

สิทธิประกนัสงัคม สิทธิประกนัสงัคม  สาํหรับ
ทายาทสายตรง  ไดแ้ก่  บิดา  
มารดา  คู่สมรส  บุตรโดยชอบ
ตามกฎหมาย  ใชส้ิทธิ 30  Plus
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ตามกฎหมาย  ใชส้ิทธิ 30  Plus

10 เงินตอบแทนการ
ออกจากราชการ
โดยไม่มีความผดิ

ไม่ไดก้าํหนดสิทธิ ไดร้ับสิทธิตามประกาศของ
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข



ที7 หวัขอ้ ลูกจา้งชั 7วคราว

(เงินบํารงุ)

พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข

11 เงินทดแทนกรณี
ประสบอนัตราย  
เจบ็ป่วย  หรือสูญหาย  
เนื$องจากการทาํงาน

ไม่ไดก้าํหนดสิทธิไว้ ไดร้ับสิทธิตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุข

เนื$องจากการทาํงาน

12 กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ
พนกังานกระทรวง-
สาธารณสุข

- กาํหนดใหม้ีการจดัตั6งกองทุนฯ 
และสมคัรเป็นสมาชิกไดต้าม
ความสมคัรใจ  โดยหน่วยบริการ
จะสมทบเงินใหส้มาชิกในอตัรา
ร้อยละ 3
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ขอบคณุครบัขอบคณุครบั
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