แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิ านใหกับหนวยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
------------------------------ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน
แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 นั้น
บัดนี้ เห็นควรปรับปรุงแกไขหลักเกณฑดังกลาวใหม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดยกเลิก
ความในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 8 ของหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน
แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงาน ใหกบั หนวยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิ านใหกับหนวย
บริการในสังกัดกระทรงวงสาธารณสุข โดยจําแนกตามประเภทการจายคาตอบแทน ดังนี้
ขอ 1 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทน
สําหรับเจาหนาทีท่ ่ปี ฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอก
หนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ ทัง้ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 ใหหวั หนาหนวยบริการกําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความจําเปน
ของงานและตองไมสงผลกระทบตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมาย
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
1.2 เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะทีเ่ ปนเวรหรือเปนผลัดจะตองปฏิบัติงานติดตอกันไมนอยกวา 8
ชั่วโมง เวนแตในกรณีที่หวั หนาหนวยบริการไดกําหนดใหปฏิบัติงานติดตอกันนอยกวา 8 ชั่วโมง
ก็ได โดยใหไดรับคาตอบแทนลดจํานวนเงินลงตามสวน เศษของชั่วโมงถาไมถึงครึ่งชั่วโมงให
ตัดเศษทิ้ง ถาถึงครึ่งชัว่ โมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง หรือตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนรายชัว่ โมง
แลวแตกรณี
1.3 อัตราคาตอบแทนแพทย จําแนกดังนี้
(1) กรณีที่ปฏิบัติงานประจําอาคารผูปวยนอก จะตองพรอมที่จะใหการดูแลผูปวยไดตลอดเวลา
และทันทวงทีเมื่อมีผูปวยมารับบริการ เชน แพทยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนตน ใหไดรับ
คาตอบแทนในอัตรา คนละ 1,100 บาท

-2(2) กรณีที่ปฏิบัติงานแพทยเวรในประจําหนวยบริการหรือรอใหคําปรึกษา ใหไดรับคาตอบแทน
ตามปริมาณงานที่ใหบริการตามเงื่อนไขและอัตราที่กาํ หนดในบัญชีอัตราคาตอบแทนตาม
คุณภาพและปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข 1 ทายหลักเกณฑนี้ แตทั้งนี้ เงินคาตอบแทน
ที่ไดรับตองไมต่ํากวา คนละ 550 บาท
(3) กรณีที่ปฏิบัติงานใหบริการตางหนวยบริการ ใหไดรับคาตอบแทนตามเงือ่ นไขและอัตราที่
กําหนดในบัญชีคาตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข 1 ทายหลักเกณฑ
นี้ แตทงั้ นี้ เงินคาตอบแทนทีไ่ ดรับตองไมตา่ํ กวา ชัว่ โมงละ 120 บาท
1.4 อัตราคาตอบแทนเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานในลักษณะเปนเวรหรือเปนผลัด จําแนกดังนี้
(1) ทันตแพทย
คนละ 1,100 บาท
(2) เภสัชกร
คนละ 720 บาท
(3) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ
คนละ 600 บาท
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข
(4) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข
คนละ 480 บาท
และเจาพนักงานเทคนิค
(5) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
คนละ 360 บาท
และเจาหนาที่เทคนิค
(6) เจาหนาที่อื่น เชน เจาหนาที่เวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน เปนตน ใหไดรับ
คาตอบแทนตามตําแหนงที่ครองอยูใ นปจจุบนั โดยใหเบิกตามวุฒิการศึกษาทีเ่ ริ่มตน
ของสายงานในตําแหนงที่เบิกคาตอบแทน ดังนี้
สายงานที่เริ่มตนในระดับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเทา
คนละ 360 บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเทา
คนละ 480 บาท
สายงานที่เริ่มตนในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา คนละ 600 บาท
คนละ 300 บาท
(7) ลูกจางตําแหนงอืน่ ๆ นอกเหนือขอ 1.3 และ 1.4
1.5 อัตราคาตอบแทนสําหรับทันตแพทยทปี่ ฏิบัติงานตางหนวยบริการ ใหไดรับคาตอบแทนตาม
คุณภาพและปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข 2 ทายหลักเกณฑนี้ แตทั้งนี้ เงินคาตอบแทนที่ไดรับตอง
ไม ต่ํากวา ชั่วโมงละ 120 บาท

-31.6 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ เฉพาะที่ปฏิบัติงานในทีมผาตัด จําแนกดังนี้
(1) การบริการในหนวยบริการ หรือนอกหนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในทีมชวยผาตัด ใหไดรับคาตอบแทนตามจํานวนผูปว ยแตละราย ในอัตราคนละ
120 บาทสําหรับการผาตัดเล็กและในอัตราคนละ 240 บาทสําหรับการผาตัดใหญ สวน
เจาหนาที่อนื่ ใหไดรับคาตอบแทนตามจํานวนผูปวยแตละรายในอัตราที่ลดลงตามสวน
(2) การบริการนอกหนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ พยาบาลที่เตรียมผูป วยและดูแลผูปวย
หลังการผาตัดแตละราย ใหไดรับคาตอบแทนตามจํานวนผูปว ยแตละรายในอัตราทีมละ 120 บาท
สําหรับทีมผาตัดเล็ก และทีมละ 360 บาทสําหรับทีมผาตัดใหญ
(3) อัตราคาตอบแทนตาม (1) หรือ (2) รวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรบั ต่ําสุดของแตละคน
จะตองไมนอยกวาอัตราที่กาํ หนดตาม 1.4
1.7 อัตราคาตอบแทนเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานตางหนวยบริการ ที่ใหบริการตรวจรักษาแบบ
ผูปวยนอก จําแนกดังนี้
(1) แพทย ทันตแพทย
ชั่วโมงละ 120 บาท
(2) เภสัชกร
ชั่วโมงละ
90 บาท
(3) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ
ชั่วโมงละ
80 บาท
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข
ชั่วโมงละ
60 บาท
(4) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข
และเจาพนักงานเทคนิค
(5) เจาหนาทีพ่ ยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
ชั่วโมงละ
50 บาท
และเจาหนาทีเ่ ทคนิค
1.8 กรณีที่หนวยบริการ มีความจําเปนตองใหเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานในลักษณะเวรรอใหบริการ
(On Call) เพือ่ ใหบริการผูปว ย ใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนไดตาม
ความเหมาะสม โดยเทียบเคียงตามสวนของคาตอบแทนใน 1.4
ขอ 2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ มีเจตนารมณเพือ่ การจายเงิน
คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ การจัดใหมีคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการนัน้ ใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการพิจารณาจัดขึ้นเพื่อการใหบริการที่มีลักษณะ
เฉพาะโรคหรือกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะ นอกเหนือจากการจัดใหบริการนอกเวลาราชการปกติของหนวย
บริการและตองประกาศการจัดบริการพิเศษนี้ใหผูรับบริการทราบ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้

-42.1 ใหหวั หนาหนวยบริการกําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความจําเปนของงานและตองไม
สงผลกระทบตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ โดยจัดทําเปนคําสัง่ มอบหมายใหเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานใหบริการในคลินกิ พิเศษนอกเวลาราชการ
2.2 ตองไมใชเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติ หรืออยูปฏิบัติงานในลักษณะ
เวรหรือผลัดอยูแลว
2.3 การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านทีค่ ิดเปนรายชัว่ โมง เศษของชั่วโมงถาไมถงึ ครึ่งชั่วโมงให
ตัดเศษทิ้ง ถาถึงครึ่งชัว่ โมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง
2.4 อัตราคาตอบแทนเจาหนาที่ จําแนกดังนี้
(1) เภสัชกร
ชั่วโมงละ
90 บาท
(2) นักวิทยาศาสตร พยาบาลวิชาชีพ
ชั่วโมงละ
80 บาท
นักวิชาการทางดานสาธารณสุข
(3) พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข
ชั่วโมงละ
60 บาท
และเจาพนักงานเทคนิค
(4) เจาหนาทีพ่ ยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
ชั่วโมงละ
50 บาท
และเจาหนาทีเ่ ทคนิค
(5) เจาหนาทีอ่ ื่นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการไมเกิน 4 ชั่วโมง ใหไดรับคาตอบแทนในอัตรา
ครึ่งหนึง่ ของอัตราคาตอบแทนที่กําหนด ตามขอ 1
2.5 อัตราคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัติงานใหบริการแบบผูปวยนอก ใหไดรับคาตอบแทนสําหรับการ
ตรวจผูปวยรายละ 50 บาท แตรวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับต่ําสุดตองไมนอยกวาชัว่ โมงละ
120 บาท
2.6 อัตราคาตอบแทนทันตแพทยที่ปฏิบัติงานบริการทันตกรรม ใหไดรับคาตอบแทนตามคุณภาพ
และปริมาณงานตามบัญชีหมายเลข 2 ทายหลักเกณฑนี้ แตรวมกันแลวเงินคาตอบแทนที่ไดรับ
ต่ําสุดตองไมนอ ยกวาชั่วโมงละ 120 บาท
ขอ 3 คาตอบแทนในการปฏิบตั ิงานเวรหรือผลัดบายและหรือผลัดดึกของพยาบาล
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบายและหรือผลัดดึกของพยาบาล มีเจตนารมณเพื่อการ
จายเงินคาตอบแทนเพิม่ เปนพิเศษสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในเวรหรือผลัดบายและหรือผลัดดึก เพื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหกับพยาบาลที่ตองปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผิดปกติของวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน และเพื่อ
ลดปญหาการขาดแคลนพยาบาลที่จะขึ้นปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาว โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้

-53.1 ใหหวั หนาหนวยบริการกําหนดเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความจําเปนของงานตามเกณฑ
มาตรฐานภาระงานบริการพยาบาลและตองไมสงผลกระทบตอสถานะเงินบํารุงของหนวยบริการ
โดยจัดทําเปนคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3.2 อัตราคาตอบแทนพยาบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนลักษณะเวรหรือผลัด และเมื่อได
ปฏิบัติงานเฉพาะผลัดบายและหรือผลัดดึก เสมือนเปนการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติ
(ไมใชกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ใหไดรับคาตอบแทน ดังนี้
(1) พยาบาลวิชาชีพ
คนละ
240 บาท
(2) พยาบาลเทคนิค
คนละ
180 บาท
(3) เจาหนาทีพ่ ยาบาล
คนละ
145 บาท
ขอ 4 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ มีเจตนารมณเพื่อการจายเงินคาตอบแทนสําหรับ
เจาหนาทีท่ ี่ไดรับคําสั่งใหออกไปปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
4.1 อัตราคาตอบแทนแพทยหรือเจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายและผานการอบรมแลว ใหไดรับเงิน
คาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะ
เดินทางและคาเชาที่พกั ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 150 พ.ศ.
2543 และระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการจายคาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะ
เดินทางและคาเชาที่พักของเจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายจากแพทย ใหไปชันสูตรพลิกศพในทีเ่ กิด
เหตุ ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ 21)
พ.ศ. 2542 มาตรา 7 พ.ศ. 2543 โดยใหเบิกจายคาตอบแทนจากเงินงบประมาณทีต่ ั้งไวเปนการ
เฉพาะหากกรณีเงินงบประมาณไมเพียงพอใหเบิกจายคาตอบแทนจากเงินบํารุงของหนวยบริการ
4.2 อัตราคาตอบแทนเจาหนาทีท่ ี่มิไดผานการอบรมตาม 4.1 รวมทัง้ พนักงานขับรถที่รวมปฏิบัติงาน
ในทีมชันสูตรพลิกศพ ใหหวั หนาหนวยบริการมอบหมายตามประเภทและจํานวนตามความ
จําเปนของแตละพื้นที่ในแตละครั้งที่ออกปฏิบัติงาน ทัง้ นี้ ใหไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตรา
คาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตามขอ 1
4.3 แพทยหรือเจาหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในลักษณะทีเ่ ปนเวรหรือเปนผลัด หากตอง
ออกไปปฏิบัติงานในการชันสูตรพลิกศพ ใหไดรับคาตอบแทนทั้งสองกรณี แตทั้งนี้การจาย
คาตอบแทนในลักษณะเปนเวรหรือเปนผลัดใหลดลงตามสวน ตามขอ 1

-6ขอ 5 คาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ มีเจตนารมณเพือ่ การจายเงินคาตอบแทนสําหรับ
แพทยที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ ตามสาขาที่มีปญ
 หาขาดแคลนหรือจําเปนตองสงเสริมเปนพิเศษ
รวมทัง้ แพทยที่ปฏิบัติงานในงานที่มีปญหาความขาดแคลนเฉพาะ เพื่อเปนการจูงใจใหมีแพทยดังกลาว
ปฏิบัติงานใหบริการ โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
5.1 ใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนตามขอ 9 เปนผูพิจารณาประกาศกําหนดสาขาหรือตาม
ลักษณะงานทีต่ องการสงเสริมพิเศษ ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ โดย
หลั ก เกณฑ การพิ จ ารณากํา หนดสาขาหรื อลัก ษณะงาน ประกอบดว ย ความขาดแคลน
ซึ่งหนวยบริการจะตองจัดทําแผนความตองการแพทยสาขาตาง ๆ ทั้งนี้ หากเคยจัดทําแผนความ
ตองการไวแลว เชน ตามแผน GIS หรือแผนอื่น ใหมีการทบทวนเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึน้
และเปรียบเทียบกับภาระงานของหนวยบริการและตามความจําเปนของการจัดเวรปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือบริการอื่น รวมทัง้ ความยากลําบากในการสรรหาแพทยสาขาดังกลาว
ตลอดจนเกณฑอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยใหมีการทบทวนความเหมาะสมเปนระยะตามสภาพ
ปญหา
5.2 แพทยสาขาสงเสริมพิเศษซึง่ ไดรับการประกาศกําหนดใน 5.1 ที่จะไดรับเงินคาตอบแทน
ต อ งปฏิ บั ติ ง านให บ ริ ก ารตามสาขาหรื อ ประเภทหรื อ ลั ก ษณะงานที่ กาํ หนด โดยให
คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเปนควบคุมกํากับในการเบิกจายคาตอบแทน
5.3 อัตราคาตอบแทนใหไดรับเปนรายเดือน อัตราเดือนละ 5,000 บาท
ฯลฯ
ขอ 8 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว มีเจตนารมณเพื่อ
การจายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ในการใหบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ และการปฏิบัติงานดานเวช
ปฏิบัติครอบครัว รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมรณรงคเพื่อการสงเสริมสุขภาพและการควบคุมปองกันโรค ทั้ง
ในและนอกหนวยบริการ เพือ่ ใหเกิดการบริการเชิงรุกถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
8.1 ใหหวั หนาหนวยบริการหลักกําหนดประเภทและจํานวนเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับความ
จําเปนของงาน โดยจัดทําเปนคําสัง่ มอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
8.2 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวในหนวยบริการ
นอกเวลาราชการ และที่ปฏิบัติงานนอกหนวยบริการปฐมภูมิทงั้ ในและนอกเวลาราชการ

-78.3 เจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานในกิจกรรมเชิงรุกที่เปนนโยบายสําคัญเรงดวนในการสรางเสริมสุขภาพ และ
การควบคุมปองกันโรค การรณรงคแกปญหาดานสุขภาพที่สาํ คัญในแตละพื้นที่
ทั้งในและนอกเวลาราชการ
8.4 อัตราคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบตั ิงานตามขอ 8.2 และขอ 8.3 ใหไดรับคาตอบแทนตาม
อัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตามขอ 1 ”
หลักเกณฑน้ใี หใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป
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ขอ 7 คาตอบแทนเงินเพิม่ พิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ทีป่ ฏิบัติงานใน
หนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสว นตัวและหรือปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลเอกชน
คาตอบแทนเงินเพิม่ พิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน มีเจตนารมณเพื่อ
การจายเงินคาตอบแทนสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่อทุ ศิ เวลาในการปฏิบัติงานใหบริการแก
ประชาชนอยางเต็มที่ โดยไมวิตกกังวลตอการแสวงหารายไดเพิ่มเติมจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวใน
ภาคเอกชน นอกเวลาราชการ ทั้ง นี้ เพื่ อลดปญ หาการขาดแคลนแพทย ทัน ตแพทยและเภสัช กร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยบริการที่อยูในสวนภูมิภาคที่หา งไกล ไมตองยายสถานที่ปฏิบตั ิงานไปเมืองใหญ ๆ ที่
สามารถหารายไดจากการทําเวชปฏิบัติสวนตัวในภาคเอกชนได โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 แพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่มีสทิ ธิไดรับเงินเพิม่ พิเศษ จะตอง
(1) เปนผูป ฏิบัติงานประจําในหนวยบริการหรือหนวยงานทีม่ หี นาทีใ่ นการใหบริการรักษาพยาบาล หรือ
สงเสริมสุขภาพ หรือควบคุมปองกันโรคหรือฟนฟูสภาพ
(2) เปนผูไมทาํ เวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ไมวา จะเปนการตรวจ
รักษา การรับปรึกษา การแปรผล การตรวจวินจิ ฉัย การใหบริการทางทันตกรรม การจายยา
การผลิตยาหรือการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใด ๆ ซึ่งมีความหมายในทํานอง
เดียวกัน
(3) เปนผูอุทิศเวลาใหกับทางราชการและพรอมที่จะปฏิบัติงานอืน่ ทีห่ ัวหนาหนวยบริการมอบหมาย
เพิ่มเติมจากงานประจํา เชน การใหบริการตรวจรักษาผูปว ยในคลินิกนอกเวลาราชการ การออก
หนวยเคลื่อนที่ หนวยแพทยฉุกเฉิน การใหบริการเวชศาสตรครอบครัว
ในหนวยบริการปฐมภูมิ การเผาระวังโรค การสอบสวนโรคในพื้นที่เกิดเหตุ การอยูเวรพรอม
ปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพหรือกิจกรรมที่อนื่ ที่จาํ เปนของรหนวยบริการหรือหนวยงานนั้น
(4) เปนผูเสียสละ ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีผลการปฏิบัตงิ านดีเดน เปนทีป่ ระจักษ โดย
ใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความเหมาะสม
ผูที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ กอนเสนอใหคณะกรรมการตาม 7.6 พิจารณาอนุมัติ
(5) เปนผูปฏิบัติงานใหบริการแกผูรับบริการโดยตรง ไมนอยกวา 15 วันทําการในเดือน
นัน้ ๆ เวนแต
(ก) กรณีที่ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานอืน่ ตามความประสงคของหนวยบริการหรือหนวยงาน
รวมทัง้ การไดรับคําสั่งใหเขารับการอบรมดานบริหารตลอดหลักสูตร
(ข) ลาไปอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย หรือการลาคลอดบุตร
(ค) กรณีที่ไดรับอนุมัติใหไปอบรมหรือประชุมทางวิชาการ ไมเกิน 10 วันทําการตอเดือน

7.2 แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ไมอยูในขายที่จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษ คือ
(1) เปนผูที่อยูในระหวางการลาศึกษา ลาฝกอบรม ลาดูงาน หรือการลาประเภทอื่น ๆ ตามความ
ประสงคของผูล า ซึ่งการลาดังกลาวทําใหเหลือวันปฏิบตั ิงานใหบริการนอยกวา 15 วันทําการ
ในเดือนนั้น ๆ
(2) เปนผูถูกลงโทษใหพกั ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือประกอบโรคศิลปะ
(3) เปนผูบริหารหนวยบริการหรือหนวยงาน เวนแตผูบริหารทีท่ าํ หนาที่บริหารและใหบริการแก
ผูรับบริการโดยตรงดวย
7.3 ใหแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่มีสทิ ธิจะไดรับเงินเพิ่มพิเศษ ยืน่ คําขอตามแบบแนบทาย
หลักเกณฑนี้ พรอมระบุงานที่ตั้งใจจะปฏิบัติหรือปฏิบัติมาแลว (นอกเหนือจากงานประจํา) ซึ่งมี
ผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษ อันแสดงถึงความเสียสละ การอุทิศตนและเวลาใหกับทาง
ราชการ ตอคณะกรรมการบริหารหนวยบริการที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู
7.4 อัตราคาตอบแทน สําหรับแพทย ทันตแพทย ใหไดรับอัตราเดือนละ 10,000 บาท และเภสัชกร ให
ไดรับอัตราเดือนละ 5,000 บาท
7.5 ใหคณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือคณะกรรมการบริหารหนวยงานทําหนาทีต่ รวจสอบ
คุณสมบัติและประเมินความเหมาะสมของผูที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
กรณีที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพิม่
พิเศษตามหลักเกณฑใน 7.1 แลว เห็นวาครบถวนใหประเมินความเหมาะสมแลวเสนอผลการ
พิจารณาใหคณะกรรมการตาม 7.6 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิใหผูมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษ
กรณีที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษแลวไมครบถวนถูกตอง
ใหคณะกรรมการดังกลาว แจงผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษทราบ โดยไมตองทําการประเมินความ
เหมาะสม
7.6 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(1) ในราชการบริหารสวนกลางใหหวั หนาสวนราชการระดับกรมเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการของแต
ละกรม ซึ่งประกอบดวยรองอธิบดีหรือผูทหี่ ัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนประธาน
ผูอํานวยการหนวยบริการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 10 คน เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ หรือผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในราชการบริหารสวนกลางทีม่ ีสํานักงานตัง้ อยูในสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนภูมิภาค ให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุข-จังหวัด
เปนประธาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลทั่วไป หัวหนาหนวย
บริการที่สงั กัดสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางทีม่ ีสํานักงานตัง้ อยูในจังหวัดนัน้ หัวหนา
ฝายทันตสาธารณสุข หัวหนางานเภสัชสาธารณสุข หัวหนากลุมงานทันตกรรม หัวหนากลุม

งานเภสัชกรรม และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทีน่ ายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเห็นสมควร
แตงตั้งอีกไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ และหัวหนาฝายบริหาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ
7.7 ใหคณะกรรมการตาม 7.6 มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษที่
คณะกรรมการตาม 7.5 เสนอ หากเห็นวาถูกตองและเหมาะสม ก็ใหพิจารณาอนุมัติใหผูมี
สิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑนี้
(2) ไมอนุมัติหรือระงับการจายเงินเพิม่ พิเศษในกรณีผูเบิกเงินมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑนี้หรือกระทําผิดสัญญา หรือเดิมเปนคณะทํางานติดตามประเมินผลการจายเงิน
คาตอบแทนรายงานวา ผูรบั เงินกระทําผิดสัญญาหรือไดรับอนุมัติไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้
(3) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัตเิ พิ่มเติมในการขอรับเงินเพิม่ พิเศษ โดยไมขัดหรือ
แยงกับหลักเกณฑนี้
(4) กําหนดมาตรการสงเสริมใหแพทย ทันตแพทยและเภสัชกรที่ไดรับเงินเพิม่ พิเศษ สรางผลงาน
ทางวิชาการ หรือดําเนินการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการ
(5) กําหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพื่อใหการจายเงินเพิม่ พิเศษเปนไปอยาง
ถูกตองมีประสิทธิภาพและใหมีการพิจารณาทบทวนการอนุมัติบุคคลตาม (1) อยางนอยทุก 1
ป
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามหลักเกณฑนี้
7.8 แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตาม 7.6 ใหมีสิทธิไดรับเงินเพิม่
พิเศษ จะตองทําสัญญาตามแบบแนบทายหลักเกณฑนี้ กับสวนราชการตนสังกัด ทัง้ นี้ สัญญาทีท่ าํ
กําหนดใหมีอายุ 1 ป โดยกําหนดให
(1) ผูที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใ นราชการบริหารสวนกลาง ใหหวั หนาสวนราชการระดับกรม เปน
ผูลงนามรับสัญญาแทน
(2) ผูที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใ นราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนผู
ลงนามรับสัญญาแทน
(3) กรณีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูใหสัญญา ใหผูตรวจราชการกระทรวงเขตนั้น เปนผูลง
นามรับสัญญาแทน
7.9 สัญญาที่ผูมอี ํานาจลงนามรับสัญญาแลว ใหผมู ีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษ ไดรับเงินตัง้ แต
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
7.10 ใหมีติดตามและประเมินผลการจายคาตอบแทน ซึ่งหัวหนาสวนราชการ ระดับกรม
หรือผูวา ราชการจังหวัดเปนผูแตงตัง้ ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
จายเงินเพิ่มพิเศษใหเปนไปดวยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลวรายงานให
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7.11

7.12

7.13

7.14

คณะกรรมการตาม 7.6 และปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
กรณีพบวาผูมีสทิ ธิรบั เงินเพิ่มพิเศษรายใดกระทําผิดสัญญา หรือไดรับอนุมัติ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้ ใหรายงานคณะกรรมการตาม 7.6 พิจารณาโดยเรงดวน
(ทําอะไรตอไป)
แพทย ทันตแพทยและเภสัชกรที่มีสทิ ธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ หากไมปฏิบัติตามสัญญาที่
ใหไวกับสวนราชการตนสังกัด จะถูกเรียกเงินเพิ่มพิเศษคืนทัง้ เดือน ไมวา จะเริ่มผิด
สัญญาวันใด และถูกปรับเปนเงินอีก 2 เทาของเงินเพิม่ พิเศษที่เรียกคืนนัน้ พรอมดอก
เบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับตัง้ แตวันทีผ่ ิดสัญญา ทัง้ นี้ เงินที่เรียกคืนรวมทั้งคา
ปรับและดอกเบี้ย ใหสงคืนเปนเงินรายไดแผนดิน หรือเปนเงินบํารุงของหนวยบริการ
นั้น ๆ แลวแตกรณี
แพทย ทันตแพทยและเภสัชกรที่มีสทิ ธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ หากไมประสงคจะรับเงิน
เพิ่มพิเศษตอไป ใหแจงหัวหนาสวนราชการทราบ โดยยื่นตอคณะกรรมการตาม 7.6
เพื่อระงับการจายเงินเพิ่มพิเศษ ทั้งนี้ การแจงไมประสงคจะรับเงินเพิม่ พิเศษ จะตอง
ทําเปนหนังสือยืน่ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนถึงวันเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ
ใหคณะกรรมการตาม 7.6 รวบรวมขอมูล เมื่อสิ้นปงบประมาณนั้น ๆ แลวรายงานให
สวนราชการตนสังกัดและปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ตามแบบแนบทายหลัก
เกณฑนี้
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไดทําสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษไวแลวตามหลักเกณฑ
เดิมที่ถกู ยกเลิกโดยหลักเกณฑนี้ และเปนผูท ี่มีสทิ ธิไดรับเงินเพิม่ พิเศษตามหลักเกณฑ
นี้ ใหใชสัญญาเดิมเพือ่ รับเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑนี้ตอไป จนกวาจะครบกําหนด
ตามสัญญา
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