ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 เพื่อใหสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และเพื่อรองรับนโยบายเสริมสราง
ระบบบริการและคุมครองสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคหา แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
กระทรวงสาธารณสุขโดยไดรับ อนุมตั ิจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูอํานวยการสํานักงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0530.1/18271 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2544 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 9 เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับ จะนําไปกอหนี้ผูกพันหรือจายไดเพื่อการปฏิบัติ ราชการของหนวย
บริการ เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับสําหรับดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพใหนําไปใชจาย เพื่อดําเนินการดานการ
สงเสริมระบบบริการและคุมครองสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนา
การจายเงินบํารุงในกรณีตอไปนี้ ตองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด คือ
(1) การจายเงินบํารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการอื่น
(2) การจายเงินบํารุงในลักษณะเงินคาตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษแกบุคคลที่ใหบริการ หรือ
สนับสนุนบริการในงานดานตาง ๆ ดังนี้
(ก) ดานการรักษาพยาบาล
(ข) ดานการสาธารณสุขที่เปนบริการอันเปนสาธารณประโยชน
(ค) ดานการชันสูตรพลิกศพ
(ง) งานดานอื่นที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนหนาที่ที่จะตอง ปฏิบัติ
(3) การจายเงินบํารุงเพื่อเปนการบริการทางการแพทย ใหแกหนวยบริการอื่น ทั้งภาครัฐและ เอกชน กรณี
สงตอ อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน หรือจําเปนตองไดรับการรักษาตอเนื่องตามคําสั่งของแพทยผูรักษา
(4) การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ
(5) การจายเงินบํารุงเปนคาซอมแซม ตอเติมหรือปรับปรุงบานพัก หรืออาคารที่พัก
(6) การจายเงินบํารุงเพื่อซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และยานพาหนะ
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 10 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 รายจายตอไปนี้ หามจายจากเงินบํารุง
(1) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญ

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
(3) รายจายเกี่ยวกับสิ่งกอสรางที่มีวงเงินแตละรายการเกินกวา 30 ลานบาท ในกรณีมีความ
จําเปนตองจายตามรายการใน (3) ใหขอทําขอตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 11 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 11 อํานาจในการอนุมัติการกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
การกอหนี้รายการคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่เกินกวา 1 ป ใหขอความเห็น ชอบจากสํานักงบประมาณกอน และหาก
เปนรายการที่กอหนี้ผูกพันเกินกวา 1 ป และมีวงเงินเกินกวา 100 ลาน บาท ใหขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี อํานาจในการอนุมัติ
การจายเงินบํารุง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูที่หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดมอบหมาย”
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 12 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 12 ระบบบัญชีเงินบํารุงของหนวยบริการ ใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการโดยอนุโลม โดยให
จัดทําทะเบียนคุมเงินบํารุงที่ไดรับสํารับดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพแยกตางหากจากเงินบํารุงประเภทอื่น เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น และเมื่อปดบัญชีประจําปแลว ใหสงงบการเงินไปใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบ
รับรองงบการเงินแลว ใหหนวยบริการสงงบการเงินที่รับรองแลวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ ทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองงบการเงิน”
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2544
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐนมตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
เพื่อใหการจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ใหบริการ หรือสนับสนุนบริการในงานดานตาง ๆ เปนไปอยางเหมาะสม จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจายคาตอบแทน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 วรรคสาม และขอ 16 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงิน
บํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงิน
บํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกขอบังคับ ไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 “
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ของหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
(2) ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติราชการใน
หนวยบริการอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
(3) ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ของหนวยบริการในสังกัด
ที่ปฏิบัติงานใหบริการในคลินิกนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2538 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑอื่น ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“เงินคาตอบแทน” หมายความวา เงินที่หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจายใหแกเจาหนาที่ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ เสริมสรางแรงจูงใจ และตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลาราชการและหรือนอกเวลาราชการ ในหนวย
บริการ นอกหนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางรายคาบ พนักงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลอื่นที่ไดรับคําสั่งหรือไดรับหมอบหมาย เปนลายลักษณอักษรใหปฏิบัติงาน ในหนวย
บริการ หรือนอกหนวยบริการ หรือนอกหนวยบริการ เพื่อใหบริการ สนับสนุนดานบริการ หรือรวมบริการ
“นักวิทยาศาสตร” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทย นักกายภาพบําบัด นักรังสี
การแพทย นักวิชาการอาหารและยา นักเทคนิคการแพทย นักอาชีวบําบัด หรือ ผูที่ปฏิบัติงานทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งไดรับการบรรจุดวยวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่
ก.พ. กําหนด
“พยาบาลวิชาชีพ” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
“นักวิชาการทางดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ
สุขาภิบาล นักวิทยาการควบคุมโรค นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขศึกษา หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนด

“พยาบาลเทคนิค” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค
“เจาหนาที่พยาบาล” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่พยาบาล
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานผดุงครรภ เจาพนักงานควบคุมโรค
เจาพนักงานสุขาภิบาล เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ เจาพนักงานสาธารณสุข ชุมชน เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข หรือผูที่
ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่บรรจุดวยวุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด
“เจาพนักงานเทคนิค” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรการ แพทย เจาหนาที่รังสี
การแพทย เจาหนาที่อาชีวบําบัด เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรมเจาหนาที่เวชกรรมฟนฟู หรือผูที่
ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะดานที่ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่บรรจุดวยวุฒิประกาศนียบัตร ระยะเวลาการศึกษาใน
หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
“เจาหนาที่สาธารณสุข” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่ผดุงครรภสาธารณสุข เจาหนาที่ควบคุม
โรค เจาหนาที่สุขาภิบาล เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ หรือผูที่ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่บรรจุดวยวุฒิประกาศนียบัตร
ทางการพยาบาลหรือการสาธารณสุข ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามที่ ก.พ. กําหนด
‘เจาหนาที่เทคนิค” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย เจาหนาที่เอกซเรย
เจาหนาที่กายภาพบําบัด ผูชวยเภสัชกร หรือผูที่ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะดานที่ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่บรรจุดวย
วุฒิประกาศนียบัตร ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ซึ่งใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
“หนวยบริการ” หมายความวา โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือที่เรียกชื่ออื่น แตปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน หรือหนวยงานอื่นใด ซึ่งดําเนินการเพื่อการสาธารณสุขที่เปนสถานอํานวยการอันเปนสาธารณประโยชน
ขอ 5 การจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ไดรับคําสั่ง หรือไดรับมอบหมายใหบริการ หรือสนับสนุนบริการในงานดานตาง ๆ ในหนวยบริการ หรือนอก
หนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับความจําเปนและไมจําเปนภาระตอสถานะเงินบํารุง
ของหนวยบริการและใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ 6 การไดรับเงินคาตอบแทนตามขอบังคับนี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาหนาที่ที่จะไดเงินอื่นใดที่พึง
จายในทํานองเดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑอื่น
ขอ 7 ใหเจาหนาที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน
ตามที่กําหนดไวทายขอบังคับนี้
ขอ 8 ในกรณีที่ตองจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 7 ใหคณะกรรมการตามขอ 9
ประกาศกําหนดการจายเงินคาตอบแทนได โดยพิจารณาตามความจําเปนของหนวยบริการและตองไมเปนภาระตอสถานะเงิน
บํารุงของหนวยบริการ ดังนี้
(1) กรณีที่ตองจายเงินคาตอบแทนเพิ่มขึ้นไมเกินหนึ่งเทาของอัตราที่กําหนดไวตาม หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจายเงินคาตอบแทนที่แนบทายขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตามขอ 9 ประกาศกําหนดแลวเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
(2) กรณีที่ตองจายเงินคาตอบแทนเพิ่มขึ้นเกินกวาหนึ่งเทาหรือปรับลดจากอัตราที่กําหนดไวตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินคาตอบแทนที่แนบทายขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตามขอ 9 ประกาศกําหนด
โดยเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน
(3) ในกรณีที่ตองจายเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่บางประเภทเปนการเฉพาะนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินคาตอบแทนที่แนบทายขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตามขอ 9 ประกาศ

กําหนดประเภทและอัตราการจายเงินคาตอบแทนได โดยเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน
ขอ 9 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย
(1) ในราชการบริหารสวนกลาง ใหหัวหนาราชการแตงตั้ง ผูที่หัวหนาสวนราชการเห็น วาเหมาะสม เปน
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองและผูบริหารหนวยบริการในสวนราชการนั้น ไมเกิน 12 คน เปนกรรมการ และผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่หรือผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในราชการบริหารสวนกลางที่สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้ง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนประธานกรรมการ หัวหนาหนวยบริการทุกระดับ ไมเกิน 15 คน เปน
กรรมการ และหัวหนาฝายบริหาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ 10 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจายคาตอบแทน ซึ่งหัวหนาสวนราชการหรือผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้ง เพื่อทําหนาที่ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการจายคาตอบแทนโดยรวม
แลวรายงานผลการประเมินใหหัวหนาสวนราชการหรือ ผูวาราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบปละ 1 ครั้ง
ขอ 11 การจายเงินคาตอบแทน ใหกับเจาหนาที่ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
ขอบังคับฉบับเดิม กอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวาถูกตองตามขอบังคับที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น
ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ.2544

(นายวินัย วิริยกิจจา)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน
แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยจําแนกตามประเภทการจายคาตอบแทน ดังนี้
ขอ 1 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 ใหหัวหนาหนวยบริการกําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความจําเปนของ
งานและไมเปนภาระตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
1.2 เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเวรหรือเปนผลัดซึ่งตองปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 8
ชั่วโมง และในกรณีปฏิบัติงานไมถึง 8 ชั่วโมง ใหลดเงินคาตอบแทนลงตามสวนเศษของชั่วโมงถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดเศษทิ้ง
เศษของชั่วโมงถาถึงครึ่งชั่วโมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง หรือเจาที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนรายชั่วโมง แลวแตกรณี
1.3 อัตราคาตอบแทนแพทย จําแนกดังนี้
(1) กรณีที่ปฏิบัติงานประจําอาคารผูปวยนอกพรอมที่จะใหการดูแลผูปวยไดตลอดเวลาและทันทวงทีเมื่อมี
ผูปวยมารับบริการ เชน แพทยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนตน ใหไดรับคาตอบแทนในอัตรา คนละ 800 บาท
(2) กรณีที่ปฏิบัติงานแพทยเวรในประจําหนวยบริการหรือรอใหคําปรึกษา ใหไดรับคาตอบแทนตาม
ปริมาณงานที่ใหบริการตามอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราคาตอบแทนการใหบริการผูปวยนอกเวลาราชการตามคุณภาพและ
ปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข 1 ทายหลักเกณฑนี้ แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่ไดรับตองไมต่ํากวาคนละ 400 บาท
(3) กรณีที่ปฏิบัติงานใหบริการตางหนวยบริการ ไดรับคาตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานตามบัญชี
หมายเลข 1 ทายหลักเกณฑนี้ แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่ไดรบั ตองไมต่ํากวา ชั่วโมงละ 100 บาท
1.4 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเปนเวรหรือเปนผลัด จําแนกดังนี้
(1) แพทย และทันตแพทย คนละ 800 บาท
(2) เภสัชกร คนละ 500 บาท
(3) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ คนละ 400 บาท นักวิชาการทางดานสาธารณสุข ทันตานามัย
(4) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข คนละ 300 บาท และเจาพนักงานเทคนิค
(5) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข คนละ 250 บาท และเจาหนาที่เทคนิค
(6) ขาราชการอื่น เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน เปนตน ใหไดรับคาตอบแทนตามตําแหนงที่
ครองอยูในปจจุบัน โดยใหเบิกเงินระดับเริ่มตนของสายงานในตําแหนงที่ครองอยูนั้น กลาวคือ
สายงานที่เริ่มตนในระดับ 1 คนละ 250 บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับ 2 คนละ 300 บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับ 3 คนละ 400 บาท
(7) ลูกจาง ตําแหนงอื่น ๆ คนละ 200 บาท
1.5 อัตราคาตอบแทนสําหรับทันตแพทยที่ปฏิบัติงานตางหนวยบริการ ไดรับคาตอบแทนตามคุณภาพและ
ปริมาณตามบัญชีหมายเลข 2 ทายหลักเกณฑนี้ แตทั้งนี้เงินคาตอบแทนที่ไดรับตองไมต่ํากวา ชั่วโมงละ 100 บาท

1.6 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่เฉพาะที่ปฏิบัติงานในทีมผาตัด จําแนกดังนี้
(1) การบริการในหนวยบริการ นอกหนวยบริการ ตางหนวยบริการ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในทีมชวย
ผาตัด ไดรับคาตอบแทนตามจํานวนผูปวยที่ควรแตละราย ในอัตราคนละ 100 บาทสําหรับการผาตัดเล็ก และคนละ 200 บาท
สําหรับการผาตัดใหญเจาหนาที่อื่นใหไดรับคาตอบแทนตามจํานวนผูปวยแตละราย ในอัตราที่ลดลงตามสวน
(2) การบริการนอกหนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ พยาบาลที่เตรียมผูปวยและดูแลผูปวยหลังการ
ผาตัดแตละราย ไดรับคาตอบแทนตามจํานวนผูปวย ในอัตราทีมละ 100 บาทสําหรับทีมผาตัดเล็ก ทีมละ 300 บาทสําหรับทีม
ผาตัดใหญ
(3) อัตราคาตอบแทนตาม (1) หรือ (2) รวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับต่ําสุดของแตละคนตองไมนอย
กวาอัตราที่กําหนดตาม 1.4
1.7 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตางหนวยบริการหลัก ที่ใหบริการตรวจรักษาแบบผูปวยนอก
จําแนกดังนี้
(1) แพทย ทันตแพทย ชั่วโมงละ 100 บาท
(2) เภสัชกร ชั่วโมงละ 90 บาท
(3) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ ชั่วโมงละ 80 บาท นักวิชาการทางดานสาธารณสุข ทันตานามัย
(4) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข ชั่วโมงละ 60 บาท และเจาพนักงานเทคนิค
(5) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ชั่วโมงละ 50 บาท และเจาหนาที่เทคนิค
ขอ 2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงิน
คาตอบแทน สําหรับเจาหนาที่ที่หัวหนาหนวยบริการกําหนดใหปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ซึ่งหนวยบริการ
พิจารณาจัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขึ้นเพื่อการบริการที่มีลักษณะเฉพาะและเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม
นอกเหนือจากการจัดคลีนิกบริการปกติของงหนวยบริการ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 ใหหัวหนาหนวยบริการกําหนดประเภท และจํานวนเจาหนาที่ตามความจําเปนของงาน และไมเปน
นภาระตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ โดยจัดทําเปนตําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหบริการในคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ
2.2 ตองไมใชเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติ หรืออยูปฏิบัติงานในลักษณะเวร
หรือผลัดอยูแลว
2.3 การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานที่คิดเปนรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดเศษ
ทิ้ง เศษของชั่วโมงถาถึงครึ่งชั่วโมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง
2.4 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ จําแนกดังนี้
(1) เภสัชกร ชั่วโมงละ 90 บาท
(2) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ ชั่งโมงละ 80 บาท นักวิชาการทางดานสาธารณสุข ทันตานามัย
(3) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข ชั่วโมงละ 60 บาท และเจาพนักงานเทคนิค
(4) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ชั่วโมงละ 50 บาท และเจาหนาที่เทคนิค
(5)เจาหนาที่อื่นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการไมเกิน 4 ชั่วโมง ใหไดรับคาตอบแทนเปนการเหมาจายตอการ
ปฏิบัติงานในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราคาตอบแทนที่กําหนดตามขอ 1
2.5 อัตราคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัติงานใหบริการแบบผูปวยนอก ไดรับคาตอบแทนสําหรับการตรวจ
ผูปวยรายละ 30 บาท แตรวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับต่ําสุดตองไมนอยกวาชั่วโมงละ 100 บาท

2.6 อัตราคาตอบแทนทันตแพทยที่ปฏิบัติงานบริการทันตกรรม ไดรับคาตอบแทนตามคุณภาพและ
ปริมาณการบัญชีหมายเลข 2 ทายหลักเกณฑนี้แตรวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับต่ําสุดตองไมนอยกวาชั่วโมงละ 100 บาท
ขอ 3 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบายและหรือผลัดดึกของพยาบาล
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือหรือผลัดบายและหรือผลัดดึกของพยาบาล มีเจตนารมณเพื่อการ
จายเงินคาตอบแทนเพิ่มเปนพิเศษสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในเวรหรือผลัดบายหรือผลัดดึก เพื่อเปนการสราง ขวัญและ
กําลังใจใหกับพยาบาลที่ตองปฏิบัติงานในเวลาที่ผิดปกติของวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน และเพื่อลดปญหาการขาดแคลน
พยาบาลที่จะขึ้นปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาว โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑดังนี้
3.1 ใหหัวหนาหนวยบริการกําหนดเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความจําเปนของงานและไมเปนภาระ
ตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3.2 อัตราคาตอบแทนพยาบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนลักษณะเวรหรือผลัด และเมื่อไดปฏิบัติงาน
เฉพาะผลัดบายและหรือผลัดดึก เสมือนเปนการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ (ไมใชกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
ใหไดรับคาตอบแทน ดังนี้
(1) พยาบาลวิชาชีพ คนละ 200 บาท
(2) พยาบาลเทคนิค คนละ 150 บาท
(3) เจาหนาทีพยาบาล คนละ 120 บาท
ขอ 4 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่
ไดรับคําสั่งใหออกไปปฏิบัติงานการชันสูตรพลิกศพ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑดังนี้
4.1 อัตราคาตอบแทนหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและผานการอบรมแลว ใหไดรับเงินคาตอบแทนตาม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวนการจายคาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทางและคาที่พัก ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ. 2543 และระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการจายคาตอบแทน หรือคาปวยการ
คาพาหนะเดินทางและคาเชาที่พักของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากแพทย ใหไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 มาตรา 7 พ.ศ.2543 โดยให
เบิกจายคาตอบแทนจากเงินงบประมาณที่ตั้งไวเปนการเฉพาะหากกรณีเงินงบประมาณไมเพียงพอใหเบิกจายคาตอบแทน
จากเงินบํารุงของหนวยบริการ
4.2 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ไมไดผานการอบรมตาม 4.1 รวมทั้งพนักงานขับรถที่รวมปฏิบัติงานในทีม
ชันสูตรพลิกศพ ใหหัวหนาหนวยบริการมอบหมายตามประเภทและจํานวนตามความจําเปนของแตละพื้นที่ในแตละครั้งที่ออก
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ใหไดรับเงินคาตอบตามอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติของเจาหนาที่ ตามขอ 1
4.3 แพทยหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนเวรหรือเปนผลัดหากตองออกไป
ปฏิบัติงานในการชันสูตรพลิกศพ ใหไดรับคาตอบแทนในลักษณะที่เปนเวรหรือเปนผลัดหากตองออกไปปฏิบัติงานในการ
ชันสูตรพลิกศพ ใหไดรับคาตอบแทนทั้งสองกรณี แตทั้งนี้การจายคาตอบแทนในลักษณะที่เปนเวรหรือเปนผลัดใหลดลงตาม
สวน ตามขอ 1.2
ขอ 5 คาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร
หรือหนังสืออนุมัติบัตร ตามสาขาที่กําหนด รวมทั้งแพทยที่ปฏิบัติงานที่มีปญหาความขาดแคลนเฉพาะตามที่กําหนด เพื่อเปน

การจูงใจใหมีแพทยดังกลาวปฏิบัติงานใหบริการ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑดังนี้
5.1 แพทยที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร สาขาสงเสริมพิเศษตามที่กําหนด หรือ แพทยที่ปฏิบัติงาน
ในงานเฉพาะที่กําหนดไว ทั้งนี้ ตองปฏิบัติงานใหบริการตามสาขาวิชาหรือประเภทที่กําหนดไว ดังนี้
(1) สาขาวิชาพยาธิวิทยา
(2) สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
(3) สาขาวิชารังสีวิทยาทั้งไป
(4) สาขาวิชารังสีรักษา
(5) สาขาวิชารังสีวินิจฉัย
(6) สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร
(7) สาขาวิชาจิตเวชศาสตร
(8) สาขาวิชาเวชศาสตรปองกัน
(9) แพทยที่ปฏิบัติงานในดานการบําบัดรักษายาเสพติด
(10) แพทยที่ปฏิบัติงานในฝายจิตเวช
(11) แพทยที่ปฏิบัติงานในกลุมงานเวชกรรมสังคม
(12) สาขาวิชาเวชปฏิบัติทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการดานหนา เชน แผนก ผูปวยนอก แผนกฉุกเฉิน
ไมต่ํากวาเดือนละ 56 ชั่วโมง
(13) สาขาวิชานิติเวชศาสตร
(14) สาขาวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว ที่ปฏิบัติงานใหบริการเวชปฏิบัติครอบครัวไมต่ํากวาเดือนละ 56 ชั่วโมง
5.2 อัตราคาตอบแทนใหไดรับเปนรายเดือน อัตราเดือนละ 4,000 บาท แตเมื่อไดรับคาตอบแทนเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาเฉพาะ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ พ.ศ. 2538 ใหงดการเบิกจายคาตอบแทนประเภทนี้
5.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาความเหมาะสมของแพทยที่สมควรไดรับเงิน
คาตอบแทน มีอํานาจในการอนุมัติ ตรวจสอบ ความเหมาะสมของผูที่ไดรับคาตอบแทนเปนระยะ ๆ หากพบวาผิดเงื่อนไขให
เสนอผูมีอํานาจสั่งใหแพทยผูนั้นยุติการรับเงินคาตอบแทนทันที
ขอ 6 คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยขนาดใหญ คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
สําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในสถานีอนามัยขนาดใหญ มีเจตนารมณ เพื่อการจายเงินคาตอบแทนในการสรางแรงจูงใจใหมีเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่ทุรกันดารและขาดแครนบุคลากร และแกปญหาขาดแคลนบุคลากร โดยใหผูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
6.1 การแบงระดับโรงพยาบาลชุมชนตามสภาพพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่ปกติ
(2) พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน ระดับ 1
(3) พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน ระดับ 2
6.2 แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ไดรับคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย ตองปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน ที่มีจํานวนเงินไมเกิน 60 เตียง และมีแพทยปฏิบัติราชการเปนการประจําไมเกิน 6 คนในพื้นที่ปกติ หรือ
6.3 แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร
และขาดแคลนบุคลากร ตามที่คณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งขึ้นเปนผูกําหนด โดยมีการปรับปรุงรายชื่อ

โรงพยาบาลชุมชนตามความเหมาะสมทุก ๆ 2 ป
6.4 ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายดังนี้
(1) พื้นที่ปกติ
แพทยและทันตแพทย ปฏิบัติงานปแรกไดรับคนละ 2,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานปตอ ๆ ไป ไดรับคนละ 2,000 บาท/เดือน
เภสัชกร ปฏิบัติงานคนแรกไดรับปละ 1,700 บาท/เดือน ปฏิบัติงานปตอ ๆ ไป ไดรับคนละ 1,900 บาท/เดือน
(2) พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน ระดับ 1
แพทยและทันตแพทย ไดรับคนละ 10,000 บาท/เดือน
เภสัชกร ไดรับคนละ 5,000 บาท/เดือน
พยาบาลวิชาชีพ ไดรับคนละ 1,000 บาท/เดือน
(3)พื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลน ระดับ 2
แพทยและทันตแพทย ไดรับคนละ 20,000 บาท/เดือน
เภสัชกร ไดรับคนละ 10,000 บาท/เดือน
พยาบาลวิชาชีพ ไดรับคนละ 2,000 บาท/เดือน
6.5 พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยขนาดใหญ ในพื้นที่ทุรกันดาร หางไกลและขาดแคลน
บุคลากร ตามที่คณะกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และมีการปรับปรุงพื้นที่ตามความเหมาะสมทุก ๆ 2 ป โดยไดรับ
เบี้ยเลี้ยงเหมาจายในอัตราคนละ 2,000 บาท/เดือน
6.6 เจาหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย จะตอง
(1) เปนผูปฏิบัติราชการเปนการประจําในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัยขนาดใหญที่จะใชสิทธิเบี้ย
เลี้ยงเหมาจายแหงนั้นไมนอยกวา 15 วันทําการในเดือนที่เบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เวนแตไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ลาคลอดบุตร
(2) ไมลาศึกษาหรืออบรมเกิน 4 สัปดาห ในปงบประมาณที่ใชสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เวนแตไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนใหใชสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจายได
(3) ไมเปนผูถูกลงโทษพักใชใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพราะการประพฤติผิด
จริยธรรม
6.7 ใหเบิกคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ หากเงินงบประมาณไมเพียงพอ ใหเบิกจายคาตอบแทนจาก
เงินบํารุงของหนวยบริการ
ขอ 7 คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัช ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน คาตอบแทนสําหรับแพทย ทันต
แพทย และเภสัชกร ที่อทุ ิศเวลาในการปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชนอยางเต็มที่ โดยไมวิตกกังวลตอการแสวงหารายได
เพิ่มเติมจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวในภาคเอกชน นอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อลดปญหาการขาดแคลนแพทย ทันตแพทย และ
เภสัชกร โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยบริการที่อยูในสวนภูมิภาคที่หางไกล ไมตองยายสถานที่ปฏิบัติงานไปเมืองใหญ ๆที่สามารถ
หารายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวในภาคเอกชนไดโดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ จะตอง
(1) เปนผูปฏิบัติงานในหนวยบริการที่มีหนาที่หลักในการบริการดานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ
ควบคุมปองกันโรค หรือฟนฟูสภาพ ไดแก โรงพยาบาล หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
(2) เปนผูไมปฏิบัติเวชสวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ไมวาจะเปนการตรวจรักษา การรับ
ปรึกษา การแปรผล การตรวจวินิจฉัย การใหบริการทางทันตกรรม การจายยา การผลิตยาหรือการใหบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขใด ๆ ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกัน
(3) เปนผูอุทิศเวลาใหกับทางราชการและพรอมที่จะปฏิบัติงานอื่น ที่หัวหนาหนวยบริการมอบหมาย
เพิ่มเติมจากงานประจํา เชน การใหบริการตรวจรักษาผูปวยในคลินิกนอกเวลาราชการ หรือออกหนวยเคลื่อนที่ หนวยแพทย
กรณีฉุกเฉิน การใหบริการเวชศาสตรครอบครัวในหนวยบริการปฐมภูมิ การอยูเวรพรอมปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพหรือ
กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการกําหนด
(4) เปนผูเสียสละ ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีผลการปฏิบัติงานดีเดน เปนที่ประจักษ โดยให
คณะกรรมการหนวยบริหารหนวยบริการ ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
กอนเสนอใหคณะกรรมการตาม 7.6 พิจารณาอนุมัติ
(5) เปนผูปฏิบัติงานใหบริการแกผูบริการโดยตรง ไมนอยกวา 15 ทําการในเดือนนั้น ๆ เวนแต
(ก) กรณีที่ทางราชกาสั่งใหไปปฏิบตั ิงานอื่นตามความประสงคของหนวยบริการ
(ข) ลาไปอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย หรือการลาคลอดบุตร
7.2 แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ไมอยูในขายที่จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษ คือ
(1) ผูที่อยูในระหวางการศึกษา ลาฝกอบรม ลาดูงาน หรือการลาประเภทอื่น ๆ ตามความประสงคของผูลา
ซึ่งการลาดังกลาวทําใหเหลือวันปฏิบัติงานใหบริการนอยกวา 15 วันทําการในเดือนนั้น ๆ
(2) ผูที่ไดรับคําสั่งใหเขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูง หรือเขารับการ
อบรมหลักสูตรอื่นที่ทําใหเหลือวันปฏิบัติงานใหบริการนอยกวา 15 วันทําการในเดือนนั้น ๆ
(3) ผูถูกลงโทษใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือประกอบโรคศิลปะ
(4) ผูบริหารหนวยบริการ เวนแตผูบริหารที่ทําหนาที่บริหารและใหบริการแกผูรับบริการโดยตรง
7.3 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ใหแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ยื่นคําขอตาม
แบบแนบทายหลักเกณฑนี้ พรอมระบุงานที่ตั้งใจจะปฏิบัติหรือปฏิบัติมาแลว (นอกเหนือจากงานประจํา) ซึ่งมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษอันแสดงถึงความเสียสละ การอุทิศงานและเวลาใหกับทางราชการ ตอคณะกรรมการหนวย
บริการ ตาม 7.1 (4) ที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู
7.4 อัตราคาตอบแทน สําหรับแพทย ทันตแพทย ใหไดรับอัตราเดือนละ 10,00 บาท และเภสัชกร ใหไดรับ
อัตราเดือนละ 5,000 บาท
7.5 ใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ ตาม 7.1 (4) ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความ
เหมาะสมของผูที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
กรณีที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑใน 7.1 แลว เห็นวา
ครบถวนใหประเมินความเหมาะสมแลวเสนอผลการพิจารณาใหคณะกรรมการตาม 7.6 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติใหผู
มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษแลวไมครบถวนถูกตอง ใหคณะกรรมการดังกลาว แจงผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษทราบ โดยไมตองทําการ
ประเมินความเหมาะสม
7.6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(1) ในราชการบริหารสวนกลาง ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการของแตละกรม
ซึ่งประกอบดวยรองอธิบดีหรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนประธาน ผูอํานวยการกองที่เกี่ยวของไมเกิน 10 คน เปน
กรรมการและเปนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่หรือผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธาน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป หัวหนาหนวยบริการที่สังกัดสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มี
สํานักงานตั้งอยูในจังหวัดนั้น หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข หัวหนาฝายเภสัชสาธารณสุข หัวหนากลุมงานทันตกรรม หัวหนา

กลุมงานเภสัชกรรม และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเห็นสมควรแตงตั้งอีกไมเกิน 5 คน เปน
กรรมการ และหัวหนาฝายบริหาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
7.7 ใหคณะกรรมการตาม 7.6 มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษที่คณะกรรมการตาม 7.1
(4) เสนอ หากเห็นวาถูกตองและเหมาะสม ก็ใหพิจารณาอนุมัติใหผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑนี้
(2) พิจารณาไมอนุมัติหรือระงับการจายเงินเพิ่มพิเศษ ในกรณีผูเบิกเงินมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑนี้ หรือกระทําผิดสัญญา หรือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจายเงินคาตอบแทนรายงานวา ผูเบิกเงินกระทํา
ผิดสัญญาหรือไดรับอนุมัติไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้
(3) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและปฏิบัติเพิ่มเติมในการขอรับเงินเพิ่มพิเศษ โดยไมขัดหรือแยงกับ
หลักเกณฑนี้ รวมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามหลักเกณฑนี้
(4) กําหนดมาตรการสงเสริมใหแพทย ทันตแพทยหรือเภสัชกรที่ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสรางผลงานทางดาน
วิชาการ หรือดําเนินการพิจารณาระบบบริหารและระบบบริการ
(5) กําหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหการจายเงินเพิ่มพิเศษแก แพทย ทันตแพทย
และเภสัชกร เปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และใหมีการพิจารณาทบทวนการอนุมัติบุคคลตาม (1) อยางนอยทุก 1 ป
7.8 แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ไดผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตาม 7.6 ใหมีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ และตองทําสัญญาตามแบบแนบทายหลักเกณฑนี้
(1) ผูที่ปฏิบัติราชการอยูในราชการบริหารสวนกลาง ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม เปนผูลงนามรับ
สัญญาแทน
(2) ผูที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนผูลง
นามรับสัญญาแทน
(3) กรณีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูใหสัญญา ใหผูตรวจราชการกระทรวงเขตนั้น เปนผูลงนามรับ
สัญญาแทน
7.9 สัญญาที่ผูมีอํานาจลงนามรับสัญญาแลว ใหผูมีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษ ไดรับเงินตั้งแตวันที่ 1 ของเดือน
ทัดไป
7.10 ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจายคาตอบแทน ซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจายเงินเพิ่มพิเศษใหเปนไปดวยความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลวรายงานใหคณะกรรมการตาม 7.6 และปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ อยางนอยปละ 1
ครั้ง กรณีพบวาผูมีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษรายใดกระทําผิดสัญญา หรือไดรับอนุมัติไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้ ใหรายงานคณะ
กรราการตาม 7.6 พิจารณาโดยเรงดวน
7.11 แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ หากไมปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับสวน
ราชการตนสังกัด จะถูกเรียกเงินเพิ่มพิเศษคืนทั้งเดือน ไมวาจะเริ่มผิดสัญญาวันใด และถูกปรับเปนเงินอีกสองเทาของเงินเพิ่ม
พิเศษที่เรียกคืนนั้น พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับตั้งแตวันที่ผิดสัญญา ทั้งนี้ เงินที่เรียกคืนรวมทั้งคาปรับและ
ดอกเบี้ย ใหสงคืนเปนเงินรายไดแผนดิน หรือเปนเงินบํารุงของหนวยบริการนั้น ๆ แลวแตกรณี
7.12 แพทย ทันตแพทยและเภสัชกรที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ หากไมประสงคจะรับเงินเพิ่มพิเศษตอไป
ใหแจงหัวหนาสวนราชการทราบ โดยยื่นผานคณะกรรมการตาม 7.6 เพื่อระงับการจายเงินเพิ่มพิเศษทั้งนี้การแจงไมประสงค
จะรับเงินเพิ่มพิเศษ จะตองทําเปนหนังสือยื่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนถึงวันเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ
7.13 เงินเพิ่มพิเศษใหเบิกจายจากเงินงบประมาณ หากเงินงบประมาณไมเพียงพอใหเบิกจายจากเงินบํารุง
ของหนวยบริการ

7.14 ใหคณะกรรมการตาม 7.6 รวบรวมขอมูล เมื่อสิ้นปงบประมาณนั้น ๆ แลวรายงานใหสวนราชการตน
สังกัดและกระทรวงสาธารณสุขทราบ ตามแบบแนบทายหลักเกณฑนี้
7.15 แพทย ทันตแพทยและเภสัชกรที่ไดทําสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษไวแลวตามหลักเกณฑเดิมที่ถูกยกเลิก
หลักเกณฑนี้และเปนผูที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑนี้ใหใชสัญญา ดังกลาว เพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษจากหลักเกณฑ
นี้ตอไป จนกวาจะครบกําหนดตามสัญญา
7.16 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด
ขอ 8 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว มีเจตนารมณเพื่อการจายเงิน
คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ในการใหบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ และการปฏิบัติงานดานเวชปฏิบัติครอบครัว รวมทั้ง
การดําเนินกิจการรณรงคเพื่อการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค ทั้งในและนอกบริการ เพื่อใหเกิดการบริการเชิงรุก
ถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยภายใตหลักเกณฑดังนี้
8.1 ใหหัวหนาหนวยบริการหลักกําหนดเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความจําเปนของงานและไมเปน
ภาระตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
8.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว ในหนวยบริการนอกเวลา
ราชการ และปฏิบัติการนอกหนวยบริการ ปฐมภูมิทั้งในและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ประเภทกิจกรรมและจํานวนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน ใหหัวหนาหนวยบริการหลักเปนผูกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม
8.3 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมเชิงรุกที่เปนนโยบายสําคัญเรงดวนในการสรางเสริมสุขภาพ และการ
ควบคุมปองกันโรค การรณรงคแกปญหาดานสุขภาพที่สําคัญในแตละพื้นที่ เปนการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ
ทั้งนี้ประเภทกิจกรรมและจํานวนเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยบริการหลักเปนผูกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสม
8.4 อัตราคาตอบแทนของเจาหนาที่ ใหไดรับคาตอบแทนตามอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ตามขอ 1
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