
จุลสารกลุ่มบรหิารงานบุคคล 9 

วิชาการ 

 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงรูปแบบจ้างงานเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังคนที่เป็นภารกิจส าหรับการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมาย และนโยบายก าลังคนภาครัฐในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรียกโดยย่อว่า 
“กพส.” 

“ส่วนราชการ” หมายความถึง กระทรวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

“หน่วยบริการ” หมายความถึง หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้หมายรวมถึงสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีม่ีรายรับจากการผลิต ศึกษา ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

“การสาธารณสุข” หมายความถึง การบริหารด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การศึกษาวิจัยค้นคว้า การชันสูตรและการวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ตลอดจนการผลิต ศึกษา ฝึกอบรม และการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข 

“เงินรายได้ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” หมายความถึง เงินบ ารุงตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเงินรายรับอ่ืนที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

กองบรรณาธิการ 
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“พนักงานกระทรวงสาธารณสุข” หมายความถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างและได้รับเงินค่าจ้างจากเงิน

รายได้ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบนี้ 
“สัญญาจ้าง” หมายความถึง สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้าม ในเรื่องใด ให้ถือว่า
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้าง
ของส่วนราชการด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีก าหนดไว้แล้ว โดยเฉพาะในระเบียบนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง 
หรือเป็นกรณีที่ กพส. ประกาศก าหนดให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทใด หรือต าแหน่งในกลุ่มตาม
ลักษณะงานใด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการในบางเรื่อง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ในกรณีท่ี กพส. เห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐาน
ทั่วไปให้หน่วยบริการปฏิบัติ 

ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

____________________________ 
 
ข้อ ๖  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นงานประจ า ซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนทั่วไปของหน่วยบริการในด้านงานเทคนิค งานบริการ 
งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ 

(๒) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษ ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นเฉพาะเรื่องของหน่วยบริการ หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว และไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในหน่วยบริการได้  

ข้อ ๗  ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ก าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม
ตามลักษณะงาน ดังนี้ 

(๑) กลุ่มเทคนิค บริการ และบริหารทั่วไป 
(๒) กลุม่วิชาชีพเฉพาะหรือกลุ่มที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
(๓) กลุ่มเชี่ยวชาญ 

ในแต่ละกลุ่มตามวรรคหนึ่ง กพส. อาจก าหนดให้มีกลุ่มย่อยเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้ 

การก าหนดให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มใด และการก าหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม ให้เป็นไปตามประกาศของ กพส.  
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ข้อ ๘  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น 

ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนราชการ
จ าเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจ าเป็นในภารกิจของส่วนราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควร กพส. อาจประกาศก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพ่ิมขึ้น หรือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการก าหนดให้มีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙  การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้จ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง โดยค านึงถึงภารกิจ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ และต้องไม่กระทบต่อการ
ให้บริการสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก กพส. 

ข้อ ๑๐  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ที่ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามประกาศของ กพส. ส าหรับเครื่องแบบพิธีการ ให้
เป็นชุดสากลนิยม 

ข้อ ๑๒  บัตรประจ าตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามประกาศของ กพส. 
ข้อ ๑๓  วัน เวลา ท างาน ให้เป็นไปตามที่หน่วยบริการก าหนด โดยเทียบเคียงกับลักษณะงานของ

ต าแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 
_____________________ 

 
ข้อ ๑๔  ให้มีคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน และอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการที่เป็นผู้แทนที่แต่งตั้งโดยปลัดกระทรวง-สาธารณสุขอีกจ านวน
เจ็ดคนจาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านยุทธศาสตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
และหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลระดับกระทรวงเป็นกรรมการและเลขานุการ กพส. โดย
ต าแหน่ง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา
และการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 

(๒) ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการต่าง ๆ 
(๔) ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวง-สาธารณสุข 
(๕) ก าหนดรูปแบบสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(๖) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(๗) วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ โดยสามารถมอบอ านาจให้

คณะอนุกรรมการด าเนินการต่อไปได้ตามความเหมาะสม 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใดแทนได้ 
(๙) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น 
การประชุมของ กพส. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานแทน 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของคณะอนุกรรมการให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ กพส.ก าหนด 
ให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๑๕  คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มาจากการแต่งตั้งให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ไม่เกินหนึ่งวาระ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่ ให้
กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามวรรคหนึ่งให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีต่อไปนี้ 
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วิชาการ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานคณะกรรมการให้ออก โดยมีมติของคณะกรรมการให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
 

หมวด ๓ 
ระบบการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

____________________________________ 
 
ข้อ ๑๖  การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและการท าสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการ เป็นผู้ว่าจ้าง โดยให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กพส. ก าหนด 
ข้อ ๑๗  เพ่ือประโยชน์ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขอาจย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการอ่ืนในส่วนราชการเดียวกัน โดยได้รับความยินยอมของส่วน
ราชการคู่สัญญา ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างเดิมยังมีผลใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กพส. ก าหนด 

ข้อ ๑๘  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีต าแหน่งและลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการ อาจได้รับ
การแต่งตั้งจากส่วนราชการให้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือท าหน้าที่ท านองเดียวกับข้าราชการได้ ทั้งนี้ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีอ านาจหน้าที่ใดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
หมวด ๔ 

ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 
________________________ 

 
ข้อ ๑๙  ให้น าบัญชีเงินเดือนข้าราชการหรือบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจ ามาใช้ก าหนดเป็นบัญชีค่าจ้างของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยอนุโลมตามลักษณะงานที่จ้าง ทั้งนี้ กพส. อาจก าหนดเงินเพ่ิมอีกเพ่ือเป็นเงิน
ค่าจ้างแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยให้เป็นไปตามที่ กพส. ก าหนด 

ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเพ่ิมค่าจ้างและหรือค่าตอบแทนกรณีค่าจ้างเต็มอัตราตาม
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ทั้งนี้ คุณสมบัติของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่จะได้รับ
เงินเพ่ิมค่าจ้างและหรือค่าตอบแทนตามที่ กพส. ก าหนด 

ข้อ ๒๐  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ้ืนที่ทุรกันดาร 
พ้ืนที่พิเศษและขาดแคลนอัตราก าลังคน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ค่าจ้างก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ กพส. ก าหนด 

ข้อ ๒๑  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่งใดอาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สิทธิเกีย่วกับการลาประเภทต่าง ๆ 
(๒) สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา 
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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วิชาการ 
(๕) ค่าเบี้ยประชุม 
(๖) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(๗) สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ กพส.ก าหนด 
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี กพส. ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๒  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้น าระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการท าสัญญา และการชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะใช้สิทธิลาศึกษาต่อได้ 

 
หมวด ๕ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
__________________________ 

 
ข้อ ๒๓  ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้หน่วยบริการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ให้น าผลการประเมินไปใช้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง 
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษให้กระท าในกรณีการ
ประเมินผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง ของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นไปตามท่ี กพส. ก าหนด 

ข้อ ๒๔  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๓ (๑) ข 
ให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้หน่วยบริการแจ้งให้พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขผู้นั้น  

 
หมวด ๖ 

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
______________________ 

 
ข้อ ๒๕  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
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วิชาการ 
(๒) อายุครบหกสิบปี หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ 
(๓) ตาย 
(๔) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๓ 
(๕) ถูกปลดออก หรือไล่ออก เฉพาะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) เลิกจ้างเนื่องจากหน่วยบริการเสร็จสิ้นภารกิจ (และฐานะทางการเงินของหน่วยบริการ) 
(๗) ลาออก 

ข้อ ๒๖  ในระหว่างการจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้
ยื่นหนังสือลาออกต่อหัวหน้าหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ที่ กพส. ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๗  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ส่วนราชการอาจมอบหมายให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขไป
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจ้างได้ โดยไม่มีเหตุให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอ้างขอเลิก
สัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทน
อ่ืนจากการสั่งไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๒๘  ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว หากในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการหรือหน่วยบริการ 
ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้
ส่วนราชการหรือหน่วยบริการอาจหักค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส่วนราชการไว้ เพ่ือช าระค่า
ความเสียหายดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้น าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้โดย
อนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๒๙  หน่วยบริการที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งที่มีลักษณะงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่

สอดคล้องเหมือนกับต าแหน่งงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้แต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยบริการเพ่ือ
ด าเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน ประกอบกับผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ 

การก าหนดจ านวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามประเภทและกลุ่ม ให้ส่วนราชการหรือหน่วย
บริการวิเคราะห์ภาระงานและพิจารณาการใช้ก าลังคนในภาพรวมทุกประเภท (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ) เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๔ ปี เสนอ กพส. 
เห็นชอบภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ 

ข้อ ๓๐  หน่วยบริการที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งที่มีลักษณะงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สอดคล้องเหมือนกับต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข อาจได้รับการปรับเงินค่าจ้างตามประสบการณ์ โดย
ให้ได้รับการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่สูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง (๑๐ ปี) 



 

16 จุลสารกลุม่บรหิารงานบุคคล 

วิชาการ 
ข้อ ๓๑  ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ ๒๑ 

(๖) ในระเบียบนี้ ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นการ
ชั่วคราว ให้น าข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการตามวรรคแรกมีวาระหนึ่งปี และมีหน้าที่จัดท าร่างข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีผลบังคับใช้ภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓๒  ให้กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการ
ชั่วคราว โดยมีคณะกรรมการไม่เกิน ๑๒ ท่าน โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

(ลงชื่อ) ประดิษฐ  สินธวณรงค์ 
(นายประดิษฐ  สินธวณรงค์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

  

 
 

 
  


















