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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 

       30   ตุลาคม  2555 

เรื่อง  ระงับใช้ตําแหน่งว่างและการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)  

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อ้างถึง   หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 503  
           ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.รายช่ือผู้ประสานงานในส่วนกลาง 
  2.แบบฟอร์มรายงานข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) 
  3.สายงานที่ระงับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)  
             จํานวน 26 สายงาน 

   ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดแนวทางการบริหาร
ตําแหน่งว่าง เพ่ือให้จังหวัดต่าง ๆ ดําเนินการ ยกเว้นสายงานพยาบาลวิชาชีพและเภสัชกรที่สงวนไว้เพ่ือ
บริหารจัดการในภาพรวม สําหรับสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ ให้ขอใช้ตําแหน่งก่อนจึงจะดําเนินการได้ และ
สายงานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากน้ีให้ดําเนินการและรายงานให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

โดยท่ีขณะนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องคืนให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวน
จํานวนตําแหน่งข้าราชการท่ีเหมาะสมกับภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากการเพ่ิมตําแหน่ง
ข้าราชการมีผลกระทบกับภาระงบประมาณ ประกอบกับคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ให้รายงานจํานวนตําแหน่งว่างที่เหลือทั้งหมด เพ่ือทราบพร้อมแผนการบริหารจัดการตําแหน่ง  
ที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทของพ้ืนที่ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ก.พ. 
ในการกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องระงับใช้ตําแหน่งว่างทุกกรณีและ
การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบตําแหน่งว่างทั้งหมด โดยระบุรายละเอียดของการดําเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด 
พร้อมนําหลักฐานมาให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือยืนยันด้วย  

2. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตําแหน่งเภสัชกรระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ที่สงวนไว้
เพ่ือบริหารจัดการในภาพรวม รวมถึงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ และ
พยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ที่ว่างจากการเกษียณก่อนกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ซึ่งจังหวัดได้ขอใช้ตําแหน่งมาในระหว่างการระงับใช้ตําแหน่งจนถึงปัจจุบันไม่อนุมัติให้ใช้ เน่ืองจากต้องนํา
ตําแหน่งดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกําลังคนทั้งระบบ สําหรับตําแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และ 
และตําแหน่งอ่ืน ๆ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้ใช้ตําแหน่งแล้ว แต่จังหวัดดําเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จขอให้เร่งรัดออกคําสั่งโดยเร็ว  
 

ด่วนที่สุด 
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อน่ึง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ในการขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ จึงขอให้
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป หน่วยละ  
3 คน พร้อม Notebook กับนําข้อมูล (ไฟล์ข้อมูล) ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ช่ัวคราวฯ และเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด เช่น สําเนาคําสั่ง หลักฐานและขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น ให้กลุ่ม
บริหารงานบุคคลเพ่ือยืนยันจํานวนตําแหน่งว่างและจํานวนบุคลากร ทุกประเภท (ตามบัญชีถือจ่าย) ในวันที่ 1-2 
พฤศจิกายน 2555 สําหรับค่าใช้จ่ายให้เบิกจากต้นสังกัด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มบริหารงานบุคคลต่อไปด้วย 
จะเป็นพระคุณ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                 (นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา) 
                                                             รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 
                                             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารกลาง 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร 0 2590 1356 
โทรสาร 0 2590 1355 
 
 
 
 
 

 



เครือข่าย จังหวัด กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ เครือข่ายฃ จังหวัด กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ เครือข่าย จังหวัด กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ

1 เชียงราย ก.ประเมินผลงานวิชาการ 5 กาญจนบุรี ก.เงินเดือนและการถือจ่าย 9 ชัยภูมิ ก.อัตรากําลัง
1 เชียงใหม่ โทร. 0 2590 1322 1347 5 นครปฐม โทร. 0 2590 1445 1446 9 นครราชสีมา โทร. 0 2590 1341
1 น่าน 5 ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 2590 1448 9 บุรีรัมย์ โทร. 0 2590 1354
1 พะเยา 5 เพชรบุรี โทร. 0 2590 1459 1451 9 สุรินทร์
1 แพร่ 5 ราชบุรี โทร. 0 2590 1452
1 แม่ฮ่องสอน 5 สมุทรสงคราม
1 ลําปาง 5 สมทุรสาคร
1 ลําพูน 5 สุพรรณบุรี
2 ตาก ก.บรรจุแต่งต้ังและ 6 จันทบุรี ก.บรรจุแต่งต้ัง 10 มุกดาหาร ก.บรรจุแต่งต้ัง
2 พิษณุโลก ก.พัฒนาระบบ ฯ 6 ฉะเชิงเทรา โทร. 0 2590 1455-56 10 ยโสธร โทร. 0 2590 1455-56
2 เพชรบูรณ์ โทร. 0 2590 1455-56 6 ชลบุรี โทร. 0 2590 1450 10 ศรีสะเกษ โทร. 0 2590 1450
2 สุโขทัย โทร. 0 2590 1450 6 ตราด 10 อุบลราชธานี
2 อุตรดิตถ์ 6 ปราจีนบุรี 10 อํานาจเจริญ

6 ระยอง
6 สระแก้ว
6 สมุทรปราการ

3 กําแพงเพชร ก.ทะเบียนประวัติฯ 7 กาฬสินธ์ุ ก.บรรจุแต่งต้ัง 11 กระบ่ี ก.เงินเดือนและการถือจ่ายและ

3 ชัยนาท โทร. 0 2590 1418 1416 7 ขอนแก่น โทร. 0 2590 1455-56 11 ชุมพร ก.สรรหาบุคคล
3 พิจิตร 7 มหาสารคาม โทร. 0 2590 1450 11 นครศรีธรรมราชโทร. 0 2590 1445 1446
3 นครสวรรค์ 7 ร้อยเอ็ด 11 พังงา โทร. 0 2590 1448 
3 อุทัยธานี 11 ภูเก็ต โทร. 0 2590 1459 1451

11 ระนอง โทร. 0 2590 1452
11 สุราษฎร์ธานี

4 นครนายก ก.เงินเดือนและการถือจ่าย 8 นครพนม ก.เงินเดือนและการถือจ่าย 12 ตรัง ก.อัตรากําลัง
4 นนทบุรี โทร. 0 2590 1445 1446 8 บึงกาฬ โทร. 0 2590 1445 1446 12 นราธิวาส โทร. 0 2590 1341
4 ปทุมธานี โทร. 0 2590 1448 8 เลย โทร. 0 2590 1448 12 ปัตตานี โทร. 0 2590 1354
4 พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 2590 1459 1451 8 สกลนคร โทร. 0 2590 1459 1451  พัทลุง
4 ลพบุรี โทร. 0 2590 1452 8 หนองคาย โทร. 0 2590 1452 12 ยะลา
4 สระบุรี 8 หนองบัวลําภู 12 สงขลา
4 สิงห์บุรี 8 อุดรธานี 12 สตูล
4 อ่างทอง

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบแบ่งตามเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1
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คํานํา ชื่อ นามสกุล หมายเลข วันเดือนปเกิด ตําแหนง คาจาง วันบรรจุ หนวยงาน อําเภอ จังหวัด วุฒิการศึกษา ประเภท งบ กลุม
หนาชื่อ บัตรประชาชน การจาง การจาง การจาง

หมายเหตุ :  กรณีหนวยงานใดที่ไดจัดทําขอมูลรายละเอียดดวยไฟล Access เรียบรอยแลวใหนําไฟลมาพรอมในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555
   สําหรับหนวยงานใดที่ยังไมจัดทําขอมูล  ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมนี้  พรอมนําไฟล Excel มาพรอมในวันดังกลาวขางตนดวย

รายงานขอมูลลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ขอมูล ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2555

เอกสารหมายเลข 2



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3

ลําดับ สายงาน
1 แพทย์
2 ทันตแพทย์
3 เภสัชกร
4 พยาบาลวิชาชีพ
5 นักเทคนิคการแพทย์
6 นักกายภาพบําบัด
7 นักรังสีการแพทย์
8 นักกิจกรรมบําบัด
9 นักจิตวิทยาคลีนิค
10 นักเวชศาสตร์ส่ือความหมาย
11 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
12 นักการแพทย์แผนไทย
13 นักวิชาการสาธารณสุข
14 นักฟิสิกส์รังสี
15 นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร
16 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 นักสังคมสงเคราะห์
18 นวก.ทันตสาธารณสุข
19 นักกายอุปกรณ์
20 นักวิชาการอาหารและยา
21 นักวิชาการศึกษาพิเศษ
22 จพ.ทันตสาธารณสุข
23 จพ.เภสัชกรรม
24 จพ.สาธารณสุข
25 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
26 จพ.รังสีการแพทย์

สายงานที่ระงับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) เพ่ิมรายใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง



คู่มือการจัดทํารายงานลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ 
 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการกรอกข้อมูลดังน้ี 

1.1 คํานําหน้าชื่อ 

1.2 ชื่อ   
1.3 นามสกุล 

1.4 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  ให้หน่วยงานใช้ฟอรเ์มตหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
โดยดําเนินการดังน้ี 

 
 

1. คลิกท่ี  



 
 

1. เลือกที่แถบเครื่องมือ  ตัวเลข 

2. เลือกแทบตัวเลข   และเลือกประเภท พิเศษ 

3. เลือกหมายเลขบัตรประชาชน 

4. เลือก ตกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เลือก แทบ

ตัวเลข ประเภท

พิเศษ 

3. เลือก หมายเลขบัตรประชาชน 

4. เลือก ตกลง 



1.5 ให้กรอกวันเดือนปีเกิด  โดยดําเนินการดังน้ี 

 
 

 

1.เลือกแถบ

เคร่ืองมือ ตัวเลข 

2.เลือกวันที่ 

3.ใหเลือกตัวสดุทายของชนิด 



1.6 ให้กรอกตําแหน่งท่ีใช้ในการจ้างงานที่ปรับปรุงตําแหน่งแลว้ 

1.7 ให้กรอกค่าจ้างท่ีได้รับการปรับขั้นค่าจ้างแลว้ 

1.8 ให้กรอกวันเดือนปีที่บรรจุ(การจ้างงานตําแหน่งปัจจุบัน) โดยให้ดําเนินการใช้รูปแบบเหมือนกับ
วันเดือนปีเกิด 

1.9 ให้กรอกชื่อหน่วยงาน  เช่น รพ.สต.  สอ.  รพ. สสอ. หรอื สสจ. เป็นต้น 

1.10 ให้กรอกชื่ออําเภอ 

1.11 ให้กรอกชื่อจังหวัด 

1.12 ให้กรอกระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการจ้างงาน 

1.13 ให้กรอกประเภทการจ้างงาน คือ รายเดือน  รายวัน หรอืรายคาบ 

1.14 ให้กรอกประเภทงบประมาณในการจ้างงาน  เช่น เงินบํารุง  เงินโครงการ หรือเงินนอก
งบประมาณต่างๆ 

1.15 ให้กรอกกลุ่มการจ้างงาน  คือ   
1.15.1 กลุ่มวิชาชพี  เช่น ตําแหน่งนายแพทย์  พยาบาลวิชาชพี นักวชิาการสาธารณสุข นัก

เทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ พยาบาลเทคนิค นักจิตวิทยาคลินิก  นักเทคนิค
การแพทย์  นักการแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น   

1.15.2 กลุ่มสนับสนุน เช่น นักจัดการงานทั่วไป  นักสงัคมสงเคราะห์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นักโภชนาการ  นักวิชาการเงินและบัญชี  พนักงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้า
พนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ช่างต่อท่อ นายช่างเทคนิค 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




