คําอธิบายประกอบการเบิกจายคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข
1. คาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2548
โดยแบงเปน 2 สวน คือ คาตอบแทน พ.ต.ส. เบิกตามระเบียบ ก.พ. และคาตอบแทนเบี้ยเลีย้ งเหมาจาย
สําหรับการปฏิบัติงานในพืน้ ทีพ่ ิเศษฯ ซึง่ เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. เงื่อนไขและสิทธิในการไดรับคาตอบแทน เชน สิทธิระหวางการลาประเภทตาง ๆ ใหเปนไป
ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิม่ พิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
3. สําหรับการเบิกคาตอบแทน พ.ต.ส. ตองมีคุณสมบัติตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ขอ (18) ซึ่งกําหนดให
ขาราชการผูดาํ รงตําแหนงตาง ๆ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายวาดวยการนัน้ โดยตองใช
ใบอนุญาตดังกลาวปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพดานใดดานหนึง่ หรือหลายดาน ไดแก ดานการ
รักษาพยาบาล ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค ดานการคุมครองผูบริโภค หรือดาน
การฟน ฟูสภาพ และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามบัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิม่ ฯ
บัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มฯ และคําอธิบายประกอบ
1. นายแพทยและผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย)
กลุม
กลุมที่ 1

อัตรา/ด.
5,000

กลุมที่ 2

10,000

รหัสกลุม
คําอธิบายประกอบ
นพ11 ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนแพทยทั่วไป
(กลุมที่ 1) หมายถึง แพทยที่สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และรวมถึงแพทยที่
ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตั ิแสดงความรูความชํานาญในสาขาตาง ๆ แต
ไมไดปฏิบัติงานตามสาขาตาง ๆ ดังกลาว
(กลุมที่ 2) ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยอยูภายใตหลักเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
นพ21 แพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในสาขา
(กลุมที่ 2 ตาง ๆ นอกเหนือจากกลุมที่ 3 จากแพทยสภา โดยตองปฏิบัติงานตาม
ขอ 2.1)
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตินั้น ๆ (ตามสาขาหลักที่ใชปฏิบัตงิ านจริง)
นพ22 แพทยที่ไดรับปริญญาโท/เอก ดานแพทยหรือสาธารณสุข ทีเ่ กี่ยวของ จาก
(กลุมที่ 2 สถาบันที่ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง โดยตองใช
ขอ 2.2)
ความรูตามวุฒกิ ารศึกษาดังกลาวในการปฏิบัติงาน
นพ23 แพทยที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการพัฒนา
(กลุมที่ 2 ระบบคุณภาพ โดยผูบริหารหนวยบริการ/หนวยงานเปนผูรับรอง จํานวน
ขอ 2.3)
เปนไปตามทีส่ ํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด (ซึ่งไดรับการ
กําหนดใหโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 คน และโรงพยาบาลขนาดใหญ 2 คน)

กลุม

กลุมที่ 3

อัตรา/ด.

15,000

รหัสกลุม
คําอธิบายประกอบ
นพ24 แพทยที่ปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการระดับอําเภอ ที่
(กลุมที่ 2 ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี
ขอ 2.4)
ติดตอกันมากกวา 4 ป โดยใหการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเปนปที่ 1 และให
ผูมีอํานาจเปนผูรับรองผลการปฏิบัติงาน
(กลุมที่ 3 ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยไดรับวุฒบ
ิ ัตร หรือ
ขอ 3.1หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ในสาขาที่กําหนด โดยตองปฏิบัติงานตาม
3.9)
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตินั้น ๆ (สาขาหลักที่ใชปฏิบัติงานจริง) ดังนี้
นพ31 สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
นพ32 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
นพ33 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
นพ34 สาขานิติเวชศาสตร
นพ35 สาขาจิตเวชศาสตร
นพ36 สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
นพ37 สาขาประสาทศัลยศาสตร
นพ38 สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
นพ39 สาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา)

2. ทันตแพทยและผูอํานวยการเฉพาะดาน (ทันตแพทย)
กลุม
กลุมที่ 1

อัตรา/ด.
5,000

รหัสกลุม
ทพ11
(กลุมที่ 1)

กลุมที่ 2

7,500

ทพ21
(กลุมที่ 2)

กลุมที่ 3

10,000

ทพ31
(กลุมที่ 3)

คําอธิบายประกอบ
ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนทันตแพทยทั่วไป
หมายถึง ทันตแพทยที่สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรวมถึง
ทันตแพทยที่ไดรับวุฒบิ ัตร หรือหนังสืออนุมัตแิ สดงความรูความชํานาญใน
สาขาตาง ๆ แตไมไดปฏิบัติงานตามสาขาตาง ๆ ดังกลาว
ทันตแพทยทั่วไปที่ไดรับปริญญาโท/เอก ดานแพทยหรือสาธารณสุข ที่
เกี่ยวของ จากสถาบันที่ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น
รับรอง โดยตองใชความรูตามวุฒิการศึกษาดังกลาวในการปฏิบัติงาน
ทันตแพทยเฉพาะทาง ที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ จากทันตแพทยสภา
ซึ่งตองใชความรูความชํานาญเฉพาะทาง ตามวุฒบิ ัตรหรือหนังสืออนุมัตินั้น ๆ
ในการปฏิบัติงาน

3. เภสัชกรและผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกร)
กลุม
กลุมที่ 1

อัตรา/ด.
1,500

รหัสกลุม
ภก11
(กลุมที่ 1)

กลุมที่ 2

3,000

(กลุมที่ 2)

ภก21
(กลุมที่ 2
ขอ 2.1)

ภก22
(กลุมที่ 2
ขอ 2.2)

ภก23
(กลุมที่ 2
ขอ 2.3)

คําอธิบายประกอบ
ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานในงานทั่วไป นอกเหนือจากกลุมที่ 2 เชน งานบริการจายยาผูปว ย
นอก ผูปวยใน งานบริหารเวชภัณฑและคลังเวชภัณฑ งานผลิตยาทั่วไปและยา
ปราศจากเชือ้ งานเตรียมยาและสารอาหารที่ปราศจากเชือ้ สําหรับผูปวยเฉพาะ
ราย งานเภสัชกรรมคลินิก งานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการขอมูล
ขาวสารดานยา (งานเภสัชสนเทศ) งานเภสัชกรรมชุมชน งานการแพทยแผน
ไทย งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฯลฯ
ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนงานที่ตองใช
ความรูความสามารถและทักษะความชํานาญเฉพาะ เปนงานที่มีความเสี่ยง
สูง และตองเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งหมายถึงตองปฏิบัติงานดังกลาวมากกวา
50% ของเวลาปฏิบัติงานในแตละเดือน ดังนี้
งานตรวจวิเคราะหหรือเตรียมผสมยาเคมีบําบัด (เฉพาะกรณีที่เภสัชกรเปน
ผูตรวจวิเคราะหหรือเตรียมผสมยาเคมีบําบัดโดยตรง) โดยกําหนด ใหมี
เฉพาะในโรงพยาบาลหรือสถาบันที่มีการใหบริการรักษาผูปวยมะเร็งดวยยา
เคมีบําบัด และโรงพยาบาลหรือสถาบันมีการจัดหนวยเตรียมผสมยาเคมี
บําบัดขึ้น ทั้งนี้ ไมใหนับรวมกรณีการรับสงตอผูปวยเพื่อการรับยาตอเนื่อง
เปนครั้งคราว
งานใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยในคลินิกเฉพาะในกลุมโรคติดตอรายแรง เชน
ผูปวยเอดส ผูป วยวัณโรค เปนตน กําหนดใหมีไดในโรงพยาบาลทุกระดับ
โดยจะตองมีการจัดคลินิกหรือหนวยหรือจุดบริการเปนการเฉพาะแยกจากการ
จายยาปกติเทานั้น ไมใชบริการใหคําแนะนําการใชยา ปกติทั่วไป
งานคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทําคดี กําหนดใหมีไดใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาล ซึ่งเภสัชกรตองไดรับมอบ
อํานาจแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ โดยการปฏิบัติงานจะตองมีการ
ดําเนินคดีในลักษณะการรวมตรวจจับและรวมทําสํานวนคดีเพื่อสงฟองศาล
(กรณีที่ไมมปี ริมาณงานดังกลาว จะไมเขาขายไดรับคาตอบแทนในกลุมนี้)

4. พยาบาลวิชาชีพ
กลุม
กลุมที่ 1

อัตรา/ด.
1,000

รหัสกลุม

คําอธิบายประกอบ

(กลุมที่ 1)

ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ใหบริการในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลและสถานบริการทุกระดับ และ
หมายรวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหองฉุกเฉินในกรณีที่
โรงพยาบาลหรือสถานบริการไมไดแยกทีมใหบริการพยาบาลระหวาง
แผนกอุบัตเิ หตุและฉุกเฉินและแผนกผูปว ยนอก
ใหบริการในงานการพยาบาลครอบครัวและชุมชน หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่
ใหบริการพยาบาลดูแลสุขภาพแบบองครวม แกครอบครัวที่บานหรือในชุมชน

พว11
(กลุมที่ 1
ขอ 1.1)

พว12
(กลุมที่ 1
ขอ 1.1)

พว13
(กลุมที่ 1
ขอ 1.1)

พว14
(กลุมที่ 1
ขอ 1.2)

กลุมที่ 2

1,500

(กลุมที่ 2)

พว21
(กลุมที่ 2
ขอ 2.1)

พว22
(กลุมที่ 2
ขอ 2.1)

พว23
(กลุมที่ 2
ขอ 2.1)

พว24
(กลุมที่ 2
ขอ 2.1)

พว25
(กลุมที่ 2
ขอ 2.2)

ใหบริการในงานอนามัยชุมชน/อนามัยโรงเรียน/อาชีวอนามัย หมายถึง
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ในชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการ
ตาง ๆ
อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัตงิ านและรวมใหบริการในกลุมนี้
หมายถึง อาจารยพยาบาล ที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
พยาบาลในหนวยบริการหรืองานบริการในกลุมที่ 1 และรวมบริการไมนอย
กวา 8 ชม./สัปดาห
ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ใหบริการใน ER หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลประจําหนวยหรือ
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งการใหการพยาบาลในหองฉุกเฉิน การให
การพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และการพยาบาลในหองสังเกตอาการ
ใหบริการใน LR หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลการเฝาคลอด
การคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ในหองคลอด
ใหบริการใน OR หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการผาตัดประจําหองผาตัด
ทั้งในระยะกอน ระหวาง และหลังผาตัด
ใหบริการใน IPD หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลในหอผูปว ยใน
ทุกหอผูปวย รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน ICU, CCU หรือหอ
ผูปวยหนัก/ผูปวยวิกฤต ซึ่งยังไมผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางผูปว ยหนัก/ผูปวยวิกฤต
ใหบริการในงาน IC หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผูทําหนาที่พยาบาลควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึง่ ตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่สภาการ
พยาบาลประกาศใหการรับรอง

กลุม

อัตรา/ด.

รหัสกลุม
พว26
(กลุมที่ 2
ขอ 2.2)

พว27
(กลุมที่ 2
ขอ 2.3)

กลุมที่ 3

2,000

(กลุมที่ 3)

พว31
(กลุมที่ 3
ขอ 3.1)

พว32
(กลุมที่ 3
ขอ 3.1)

พว33
(กลุมที่ 3
ขอ 3.1)

พว34
(กลุมที่ 3
ขอ 3.1)

คําอธิบายประกอบ
ใหบริการในงานตรวจบําบัดพิเศษตาง ๆ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่ผานการ
ฝกอบรมหรือการอบรมเฉพาะทาง และปฏิบัติงานประจําในหนวยงาน
ตรวจและบําบัดพิเศษ เชน เคมีบําบัด รังสีรักษา ตรวจรักษาผานกลองหรือ
เครื่องมือพิเศษ การกระตุนพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ ตรวจ
สมรรถภาพหัวใจและปอด การดูแลผูปวยที่ใชปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม
การปลูกถายอวัยวะ การบําบัดสารเสพติด การบําบัดทางจิต-ประสาท การ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวย/ผูพิการ การตรวจรักษาเฉพาะทาง งานบริการปรึกษา
ดานสุขภาพอนามัย (Counseling) และ งานตรวจรักษาขั้นตน โดยพยาบาล
วิชาชีพที่ผานการอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติตั้งแต 4 เดือนขึ้นไปใน
หลักสูตรที่สภาการพยาบาลใหการรับรอง
อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัตงิ านใหบริการในกลุมนี้ หมายถึง
อาจารยพยาบาล ที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลใน
หนวยบริการหรืองานบริการในกลุมที่ 2 และรวมบริการไมนอยกวา 8 ชม./
สัปดาห
ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง โดยเปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ใหบริการในงานพยาบาลวิสญ
ั ญี หมายถึง วิสัญญีพยาบาลที่ผานการอบรม
ในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ที่มีระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ที่ไดรับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล หรือจากตางประเทศที่สภาการพยาบาลใหการรับรอง
และปฏิบัติงานบริการวิสัญญีทั้งในระยะกอน ระหวาง และหลังการระงับ
ความรูสึก
ใหบริการในงานพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ และไดรับ
วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล หรือวุฒบิ ัตรจากตางประเทศที่สภาการพยาบาล
ใหการรับรอง และปฏิบัติงานในหนาที่พยาบาลเวชปฏิบัติ
ใหบริการในงานการพยาบาลใน ICU ,CCU หรือผูปวยหนัก/ผูปวยวิกฤต
หมายถึง พยาบาลวิชาชีพทีใ่ หบริการพยาบาลใน ICU, CCU หรือผูปวยหนัก
หรือผูปวยวิกฤตในหอผูปวย ซึ่งเปนพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางผูปว ยหนัก/ผูปวยวิกฤต ที่สภาการพยาบาลให
การรับรอง
ใหบริการในงานการพยาบาล ผูปวยติดเชื้อรุนแรง/อันตราย หมายถึง
พยาบาลวิชาชีพ ที่ใหบริการพยาบาลในหอผูป วยติดเชื้อรุนแรง/อันตราย (โรค
ติดเชื้อรุนแรง/อันตราย เปนไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)

กลุม

อัตรา/ด.

รหัสกลุม
พว35
(กลุมที่ 3
ขอ 3.1)

พว36
(กลุมที่ 3
ขอ 3.2)

พว37
(กลุมที่ 3
ขอ 3.3)

คําอธิบายประกอบ
ใหบริการในงานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่
ปฏิบัติงานใหบริการในงานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หรือการผดุงครรภ
ขั้นสูงตรงตามสาขาที่มีความรูความชํานาญ ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลคลินิก และไดรับหนังสือแสดงความรูความ
ชํานาญเฉพาะทาง (วุฒิบตั ร : APN) สาขาใดสาขาหนึ่งจากสภาการพยาบาล
หรือวุฒิบัตรจากตางประเทศที่สภาการพยาบาลใหการรับรอง หรือเปนผูทมี่ ี
สิทธิสอบวัดความรูเพื่อรับวุฒบิ ัตร ซึ่งสภาการพยาบาลเปนผูออกหนังสือ
รับรองวาเปนผูมีสิทธิสอบฯ
หัวหนาทีมควบคุมคุณภาพการบริการทางการพยาบาล หมายถึง เฉพาะ
หัวหนาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันเฉพาะทางหรือหนวยบริการชือ่ อื่น
ที่เทียบเทา จํานวนเปนไปตาม ที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง
เห็นชอบ (ซึ่งไดรับการกําหนดใหหนวยบริการมีไดแหงละ 1 คน)
อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัตงิ านใหบริการในกลุมนี้ หมายถึง
อาจารยพยาบาล ที่สอนและคุมการฝกปฏิบตั ิงานของนักศึกษาพยาบาลใน
หนวยบริการหรืองานบริการในกลุมที่ 3 และรวมบริการไมนอยกวา 8 ชม./
สัปดาห

5. กลุม สหสาขาวิชาชีพ
กลุม
กลุม

อัตรา/ด.

รหัสกลุม

1,000
สว11
สว21
สว31
สว41
สว51
สว61
สว71

คําอธิบายประกอบ
ปฏิบัติงานหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง ดังนี้
นักเทคนิคการแพทย
นักกายภาพบําบัด
นักรังสีการแพทย
นักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวบําบัดที่ปฏิบตั ิหนาที่ดานกิจกรรมบําบัด
นักแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่
ปฏิบัติหนาที่ดานแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก

