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นางสาวทพิาภรณ์  วชิราภากร

ผู้อํานวยการกองการเงินและบัญชี



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกระทรวงการคลังที ่กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน  2542 
      เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัตเิรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 
2.    ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526
3. คําสั่งกรมชลประทานที่ 413/2544 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 
       เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
4. คําสั่งกรมชลประทานที่ 880/2554  ลงวันที ่ 5  ตุลาคม  2554
      เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี
5. หนังสือกองแผนงานที ่กผง.819/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 
      เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจ้างแรงงาน
 



๖. หนังสือกองแผนงาน ที่ กง.ผง. 2870/2556  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 
    เรื่อง ขอแก้ไขแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มิใช่งบบุคลากรปีงบประมาณ
    2557
 ๗. หนังสือกองการเงินที ่กงบ.1211/2557  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 2557
     และที่กงบ.1244/2557 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แนวทางการ
     บริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
     จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ๘. หนังสือกองการเงินที ่E กงบ.1245/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
     เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่ม
     ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
     (การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
 



   การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่
มิได้จ้างจากงบบุคลากร สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง 
และนโยบายที่กรมชลประทานกําหนด จึงให้ดําเนินการและ
ถือปฏิบัติ  ดังนี้



กรมชลประทาน จึงกําหนดแนวทางบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชัว่คราวรายวัน ดังนี้

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  งบประมาณที่ใช้ในการจ้างประกอบด้วย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีบประมาณ พ.ศ.2558 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ได้รับอนุมัติและจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณ กรณีที่เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเกษตรกรให้พิจารณา  ดังนี้

คุณสมบัติ  
1.  ให้พิจารณาจากเกษตรกรที่มชีื่อบัญชีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรม

ส่งเสริมการเกษตร หรือ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทานทีม่กีารเพาะปลูกที่อยู่ในเขต
ประกาศงดส่งน้ําเพื่อทํานาปรังในฤดูเพาะปลูก 2557/2558 

2.  หากเกษตรกรตามข้อ 1 มีจํานวนไมเ่พียงพอ ให้พิจารณาจากเกษตรกรที่
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง  เริ่มจากหมู่บ้าน ตําบล จังหวัด และลุ่มน้ําตามลําดับ
                     (หนังสือ กผง. ๘๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗)



๑. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ให้จ้างเท่าที่จําเป็นตามวงเงินประจํางวดที่ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงบประมาณ และตามกรอบอัตรากําลัง
ลูกจ้างชั่วคราวที่กรมอนุมัติตามแผนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หนังสือ สบค. ที่ E ๕๘๖๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)



๒. ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ได้แก่

๒.1  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการกอง
๒.2  ผู้อํานวยการส่วน  ผู้อํานวยการศูนย์  ผู้อํานวยการสถาบัน
       ผู้อํานวยการโครงการ  หัวหน้าโครงการ  หัวหน้าศูนย์  
       หัวหน้าสํานักงาน  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าฝ่าย  ที่ขึ้นตรง
       ต่อสํานัก กอง

ยกเว้น    การจา้งลูกจ้างชั่วคราวผู้มีอายุเกนิ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยเป็นอํานาจของกรม



3.   ให้สํานักและกอง  ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
จากงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรการกระต้นเศรษฐกิจ
และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยระบุคุณวุฒิ  ตําแหน่ง  อัตรา
ค่าจ้าง  และจํานวนตําแหน่ง ที่ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล     
(กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง)

       (หนังสือ สบค. ที่ ๕๖๙๖  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗)

4.   คุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้างชั่วคราว  ให้อนุโลมใช้ตามคุณสมบัติทั่วไป
ของลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537



5. ชื่อตําแหน่ง / คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

5.1 กรณีเป็นงานในหน้าที่ของตําแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของตําแหน่งข้าราชการ
ตําแหน่งนั้น ตามที่กรมชลประทานกําหนด

5.2  กรณีเป็นงานในหน้าทีข่องตําแหน่งลูกจ้างประจําให้ใช้ชื่อตําแหน่ง
 คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง  และอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ตําแหน่งนั้น ตามที่กรมชลประทานกําหนด



6. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้จ้างจากงบบุคลากร ให้เป็นไปตามที่
กรมชลประทานกําหนด (หนังสือ กผ.ผง.ที่ E2870/2556 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอแก้ไขแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทีม่ใิช่งบบุคลากร)  
   6.1  วุฒิต่ํากว่า ปวช. (พนักงานทั่วไป)     อัตราวันละ  300.45 บาท
   6.2  วุฒิ ปวช.                                 อัตราวันละ  331.30 บาท
   6.3  วุฒิ ปวท.                                 อัตราวันละ  375.65 บาท
   6.4  วุฒิ ปวส.                                 อัตราวันละ  404.35 บาท
   6.5  วุฒิปริญญาตรี                           อัตราวันละ  507.85 บาท



7.   ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวส่งสําเนาคําสั่งจ้าง พร้อม
       สําเนาเอกสารหลักฐานประกอบการจ้างให้ฝ่ายบริหารทั่วไปของ
       สํานักและกองต้นสังกัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคําสั่งจ้างเพื่อ
       รวบรวมและจัดทําสถิติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจําเดือน

 การออกคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบตัิงาน
 จะออกคําสั่งจ้างในวันหยุดราชการไม่ได้



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 กําหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย (งบลงทุน)  ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)  การเบิกจ่าย ให้ได้ร้อยละ 29

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558)  การเบิกจ่าย ให้ได้ร้อยละ 26

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558) การเบิกจ่าย ให้ได้ร้อยละ 19

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) การเบิกจ่าย ให้ได้ร้อยละ 14



ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 
ข้อ 11 (2) การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง กําหนดให้จ่ายค่าจ้าง
เดือนละครั้ง กรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายค่าจ้างเกินกว่าเดือนละครั้ง ก็ให้ทําได้

กรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  ปกติให้เริ่มจ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน
หรือไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
กรณีจ่ายค่าจ้างเกินกว่าเดือนละครั้ง  ส่วนราชการกําหนดวันเริ่มจ่ายค่าจ้าง
ได้ตามความเหมาะสม   



การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ทุกกรณี) กําหนดให้จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ให้จ่ายค่าจ้างทีเ่ป็นวันที่มกีารปฏบิัติงานจริง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 

ของเดือนใด ให้จ่ายเงนิค่าจ้าง ภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้น
ครั้งที่ 2  ให้จ่ายค่าจ้างในวันที่เหลือ (วันที่ ๑๖ ถึงวันทําการสุดท้ายของ

เดือน) จากครั้งที่ 1  ให้จ่ายเงินค่าจ้าง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ยกเว้น  การจ่ายค่าจ้างครั้งที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2557 (ไตรมาสที่ 1)  

เดือนมีนาคม 2558 (ไตรมาสที่ 2)  เดือนมิถุนายน 2558 (ไตรมาสที่ 3)  
และเดือนกันยายน 2558 (ไตรมาสที่ 4)  ให้ตั้งเบิกเงินจากคลังโดยใช้คําสั่งจ้างตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (วันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน) ภายในวันทําการสุดท้ายของแต่ละ
เดือน แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อได้รับใบสําคัญที่เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ 
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
                 หากมีเงินเหลือจ่ายใหน้ําเงินส่งคืนคลัง โดยการเบิกเกินส่งคืนหรือ
นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามแต่กรณี 



วิธีการจ่ายเงิน  การจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ให้จ่ายเงิน
โดยวิธีการโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกจ้างแต่ละราย 
หากมีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้รับผิดชอบ (สําหรับ
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ใช้เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรือสะสมทรัพย์ของทุกธนาคาร)
สําหรับวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวข้อง



เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1.  แบบ 4109                                      จํานวน  2  ฉบับ
2.  แบบรายละเอียดการเบิกจ่าย จํานวน  2  ฉบับ
3.  คําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว      จํานวน  2  ชุด
4.  แบบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี จํานวน  2  ฉบับ
5.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ จํานวน  2  ชุด
     สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร  (กรณีจ้างใหม่)
6.  ดวงตราคุมประมาณการ                 จํานวน  2  ฉบับ
7.  แบบ บก.-จก.3 (หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง) จํานวน  2  ชุด
8.  ใบลาป่วย ลากิจ ของลูกจ้างชั่วคราว



การจ้างแบบเข้ากระบวนการสรรหา
1.  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
2.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
3.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
4.  ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้าง
5.  จัดทําคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว















Q & A


