ที่ นร 1008.5 /คพร./24

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม 10300
22 ตุลาคม 2547

เรื่อง การชวยเหลือลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ
เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)
อางถึง 1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 206
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539
และที่ กค 0526.7/ว71 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542
สิ่งที่สงมาดวย แบบฟอรมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานราชการ
ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่องการชวยเหลือ
ลูกจางประจํ าและลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ โดยในสวนของลูกจางชั่วคราวไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหลูกจางชั่วคราวในราชการฝายบริหารที่ปฏิบัติงานตอเนื่อง และทํางานในลักษณะประจําซํ้าตัว
บุคคลมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปติดตอกัน ใหผูบังคับบัญชาเจาสังกัดบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานราชการ
และมีสิทธิไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษได ความละเอียดแจงแลว นั้น
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(คพร.) จึงมีมติใหสวนราชการดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. สํารวจจํานวนลูกจางชั่วคราวในราชการฝายบริหารที่มีคุณสมบัติจะเปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1.1 ลูกจางชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง
ก. ลูกจางชั่วคราวในราชการฝายบริหารที่จางจากเงินงบประมาณประเภท
งบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป หรือ
ข. ลูกจางชั่วคราวในราชการฝายบริหารที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547
ไดรบั การจางจากงบประมาณประเภทงบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราว แตในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการ
จางจากเงินหลายประเภท โดยมีสัดสวนระยะเวลาการจางดวยงบประมาณประเภทงบบุคลากรรายการ
คาจางชั่วคราวมากกวาระยะเวลาการจางดวยเงินประเภทอื่น เปนระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่อง
ไมนอยกวา 5 ป
1.2 การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 ปตอเนื่องกัน ใหนับดังนี้
1) นับระยะเวลาเปนปตามปงบประมาณ ตั้งแตวันที่เริ่มจางจนถึงวันที่
30 กันยายน 2547 เศษของปถาครบ 6 เดือนใหนับเปน 1 ป

2
2 ) ระยะเวลาที่ ลู ก จ า งชั่ ว คราวคนเดี ย วกั น ปฏิ บั ติ ง านเป น ประจํ า
ตอเนือ่ ง ใหนับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในทุกตําแหนงรวมกันได ทั้งนี้ ใหเวนชวงของการจางไดถาการเวน
ชวงนั้นเปนการรอการดําเนินการจาง
3) กรณีที่มีการตัดโอนภารกิจจากสวนราชการหนึ่งไปอีกสวนราชการหนึ่ง
และลูกจางชั่วคราวผูนั้นเปนผูที่ถูกตัดโอนตามตําแหนงไปยังสวนราชการใหม ก็ใหนับระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านของลูกจางชั่วคราวผูนั้นเปนการจางที่ตอเนื่องกันได ตาม 1) และ 2)
ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติของลูกจางชั่วคราวขางตน ใหสวนราชการ
พิจารณาโดยยึดหลักความโปรงใส เปนธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย
2.

จัดทํากรอบอัตราพนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

2.1 การจัดทํากรอบอัตราพนักงานราชการ เพื่อบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราวที่มี
คุณสมบัติเปนพนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ใหสวนราชการจัดทําบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลูกจางชัว่ คราวที่มีคุณสมบัติจะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานราชการตามสิ่งที่สงมาดวย โดยจัดลูกจาง
ชั่วคราวดังกลาวแตละคนลงตามกลุมงานของพนักงานราชการใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํา
กรอบอัตรากํ าลังพนักงานราชการ แลวสงใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการพิจารณาภายใน
เดือนตุลาคม 2547 หรือโดยเร็วที่สุด เพื่อจะไดสามารถบรรจุลูกจางชั่วคราวผูมีคุณสมบัติเปนพนักงาน
ราชการไดทันภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547
2.2 ลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ มี ลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะเปลี่ ย นสถานภาพเป น
พนักงานราชการไดตามมติคณะรัฐมนตรี มี 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติตรงตามลักษณะงานของพนักงานราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
กลุมที่ 2 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานจางเหมาบริการตามหนังสือที่
อางถึง 2 ซึ่งจะตองจัดลงในกลุมงานบริการ
ใหถอื วาลูกจางชั่วคราวกลุมที่ 1 เปนสวนหนึ่งของกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการตามกลุมงานของพนักงานราชการที่ คพร. จะอนุมัติตอไปดวย สําหรับกลุมที่ 2 เปนกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการพิเศษที่อยูนอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ คพร. จะอนุมัติ และ
เมื่อลูกจางชั่วคราวผูดํารงตําแหนงพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการพิเศษนี้พนไป
ก็ใหยุบเลิกตําแหนงพนักงานราชการดังกลาว
ในกรณีทลี่ ูกจางชั่วคราวมีคุณสมบัติตรงตามมติคณะรัฐมนตรี แตมีคุณสมบัติ
ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนดไวตามกลุมงานของพนักงานราชการ ก็ใหยกเวนคุณสมบัติลูกจาง
ชัว่ คราวผูนั้นเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายในการบรรจุครั้งนี้

3
3.

กําหนดอัตราคาตอบแทน

ใหสวนราชการกํ าหนดอัตราคาตอบแทนลูกจางชั่วคราวที่เปลี่ยนสถานภาพเปน
พนั ก งานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนัก งานราชการ เรื่ อง คา ตอบแทนและ
สิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
4.

จัดทําสัญญาจาง

ให ส วนราชการจัด ทํ าสัญ ญาจา งลูกจ า งชั่วคราวที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
ราชการ โดยใหสวนราชการจัดทําสัญญาจางเพื่อทดลองการปฏิบัติงาน 1 ปกอน เมื่อพนักงานราชการ
ผูน นั้ ปฏิบตั งิ านครบ 1 ป และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แลว ก็ใหตอสัญญาจางไดคราวละไมเกิน 4 ป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภารกิจของสวนราชการวายังจําเปนตองมี ผู
ปฏิบัติงานตอเนื่องหรือไม
5.

พิจารณาการใหเงินชวยคาครองชีพพิเศษ

ใหสวนราชการพิจารณาการใหเงินชวยคาครองชีพพิเศษแกพนักงานราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพจากลู กจา งชั่ว คราวตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี และพนั กงานราชการที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) ไดอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการแลว โดยใหมีสิทธิไดรับเงินชวย
คาครองชีพพิเศษเดือนละ 1,000 บาท เชนเดียวกับลูกจางประจําหรือขาราชการระดับตน โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
5.1 กรณีที่ไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษเดือนละ 1,000 บาท เมื่อรวมกับ
คาตอบแทนที่ไดรับอยูแลว ตองไมเกินเดือนละ 10,000 บาท
5.2 กรณีที่ไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษเดือนละ 1,000 บาท เมื่อรวมกับ
คาตอบแทนที่ไดรับอยูแลวไมถึงเดือนละ 7,000 บาท ใหไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษอีกจํานวนหนึ่ง
เพือ่ ใหมีรายไดรวมเปนเดือนละ 7,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางทวีลาภ จันทนะเสวี)
ทีป่ รึกษาระบบราชการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
ศูนยบริหารพนักงานราชการ
โทร. 0 2281 5020 0 2280 3422
โทรสาร 0 2282 0874

สิ่งที่สงมาดวย
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานราชการ
สวนราชการ………………………………………………………………………... กระทรวง……………………………………………………………………….
ลําดับ
ที่

ชื่อ นามสกุล

ชือ่ ตําแหนง วุฒิการศึกษา
ลูกจางชั่วคราว (ระบุชื่อวุฒิ)

ระยะเวลาการจาง
งบบุคลากร
งบอื่นๆ

อัตรา
คาจาง บริการ

การจัดลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานราชการในกลุมงาน
เทคนิค บริหารทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตัวอยาง)
กลุมที่ 1
1 นาง อารี รอบคอบ

จ. พิมพดีด

ปวช.

2 นาย อารมณ สมนึก

อาจารย

ป.โท

พ. ขับรถยนต

-

1พ.ย.44 -30 กย. 47 1 เม.ย.42 -30 กย. 44 5,260
( 2 ป 11 เดือน)
(2 ป 6 เดือน)
1 ธ.ค.43-30 กย. 47 1ต.ค.40 -30 กย. 43 8,870
( 3 ป 10 เดือน)
( 3ป)



1ต.ค.39 -30 กย. 42 1เม.ย.39-30 ก.ย.39
(3 ป)
(6 เดือน)
1 พ.ย. 44-30 ก.ย. 47 1 ต.ค.42-30 ก.ย.44
(2 ป 11 เดือน)
(2 ป)





3 ……..
4 ………
กลุมที่2
1 นายสม จาดศรี
2 …..
3 ……

รวม

5,340

คําอธิบายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/คพร./24 ลว. 22 ต.ค. 47
เรื่องการชวยเหลือลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ
1. ที่มาของการชวยเหลือลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ
เรื่องนี้เปนเรื่องสืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547
กําหนดมาตรการชวยเหลือขาราชการที่มีรายไดนอยที่ไดรับเงินเดือนไมถึงเดือนละ 7,000
บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นจนถึง 7,000 บาท และที่ไดรับเกิน 7,000 บาท แตไมถึง 10,000
บาท ใหไดรับเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาท แตรวมแลวตองไมเกิน 10,000 บาท
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ
สําหรับลูกประจําและลูกจางชั่วคราว โดยลูกจางชั่วคราวที่จะไดรับความชวยเหลือตองมี
คุณสมบัติทั้ง 4 ขอ ดังนี้
1)

จางดวยงบประมาณประเภทงบบุคลากร

2) ตองเปนผูไดรับการจางตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (เวนชวงไดถา
เปนการรอตอสัญญา)
3)

เปนผูที่ทํางานในลักษณะประจําซํ้าตัวบุคคล

4) ไดรับการเปลี่ยนสถานะเปนพนักงานราชการเมื่อมีคุณสมบัติดังกลาวขาง
ตน โดยพนักงานราชการที่เปลี่ยนสถานะมาจากลูกจางชั่วคราวนี้จะไดรับเงินชวยเหลือคา
ครองชีพพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ที่ใหพนักงานราชการมี
สิทธิไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษ เชนเดียวกับลูกจางประจําหรือขาราชการชั้นผูนอย
2. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปน
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.5/คพร./24 ลว. 22 ต.ค. 47
ซึ่งสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการ คพร. เห็นควรซักซอมความเขาใจในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ดังกลาวในประเด็นเกี่ยวกับการนับระยะเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป
ของลูกจางชั่วคราวในราชการฝายบริหาร ในกรณีตางๆ ดังนี้
1) การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องของลูกจางชั่วคราวตามขอ ก.
ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดังกลาวหมายความวา ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ
ประเภทเดียว คือ งบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป
โดยหากในแตละปงบประมาณไมไดมีการจางเต็มป ก็นับเฉพาะเวลาที่มีสัญญาจาง และ
เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแลวไดไมนอยกวา 4 ป 6 เดือน เชน

2

เงินที่ใชจาง
2547 2546
งบบุคลากร
10
10
งบอื่น/เงินนอก งปม. รวม
10
10

ปงบประมาณ
2545 2544
12
12
12
12

รวม (ด.)
2543
11
11

55
55 (4ป 7 ด.)

2) การนับระยะเวลาในกรณีการจางตอเนื่อง และเวนชวงเพื่อรอการ
ดําเนินการจาง ใหนับชวงที่เวนไดถามีการทําสัญญาจางยอนหลังไปครอบคลุมระยะเวลาที่
เวนหรือมีหลักฐานการปฏิบัติงานในชวงที่รอการจาง
3) การนั บ ระยะเวลาในกรณี ก ารจ า งต อ เนื่ อ งของลู ก จ า งชั่ ว คราวตาม
ขอ ข. ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. หมายความวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตองจาง
ดวยงบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราวทั้งหมด หรืออาจจางดวยเงินประเภทอื่น (เชน เงิน
นอกงบประมาณ งบลงทุน งบดําเนินงาน ฯลฯ ) ในบางชวง แตทั้งนี้ เมื่อนับรวมทั้ง 5 ป
งบประมาณแลว ตองมีการจางดวยงบบุคลากรรายการคาจางชั่วคราวเปนสัดสวนมากกวา
การจางดวยเงินประเภทอื่น เชน
ปงบประมาณ
เงินที่ใช
รวม (ด.)
จาง
2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541
งบบุคลากร 9
9
12
12 12
54
งบอื่ น /เงิ น 3
3
12 12
30
นอก งปม.
รวม
12
12
12 12
12
12 12 84 (7ป )
4) การนับระยะเวลาสําหรับลูกจางชั่วคราวรายวันใหนับ 23 วันเปน 1 เดือน
เชน

3
ตัวอยางที่ 1
ปงบประมาณ
2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538
งบบุคลากร 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
งบอื่ น /เงิ น นอก งปม.
138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
รวม
เงินที่ใชจาง

รวม
(วัน)
1380
60ด.
(5ป)

ตัวอยางที่ 2

2547
120
100

ปงบประมาณ
2546 2545 2544 2543
200 220
200
220

2542 2541
200 200
-

940 (40ด.)
520 (22ด.)

220

200

200

5 ป 2 เดือน

เงินที่ใชจาง
งบบุคลากร
งบอื่น/
เงินนอก งปม.
รวม

220

200

220

รวม (วัน)

200

