
เงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผูป้ฏิบตัิงานดา้นการสาธารณสุข 

(พ.ต.ส.)

 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพ
 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



ที่มา
 เงินค่าตอบแทนกาํลังคนด้านสาธารณสุข                             
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มี 2 ประเภท

1. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เบิกจ่ายตาม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 

2. ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เบิกจ่ายตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สําหรับกําลังคนด้านสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548



เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู ้ปฏิบัติงาน    

ดา้นการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

ผูป้ฏิบตังิานดา้นการสาธารณสุข หมายถึง ขา้ราชการพลเรอืน 
ผูด้าํรงตาํแหน่ง

- นายแพทย ์ - ทนัตแพทย ์                       
- เภสชักร - พยาบาลวิชาชีพ                   
- นกัเทคนิคการแพทย ์ - นกัรงัสีการแพทย ์                
- นกักายภาพบาํบดั 



ผูป้ฏิบตังิานดา้นการสาธารณสุข หมายถึง ขา้ราชการพลเรือน 

ผูด้าํรงตาํแหน่ง (ตอ่)
- นกัแกไ้ขความผิดปกตขิองการสื่อความหมายหรอื

นกัวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นแกไ้ขความผิดปกตขิอง
การสื่อความหมาย 

- นกักิจกรรมบาํบดัหรอืนกัอาชีวบาํบดัที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้น
กิจกรรมบาํบดั 

- นกัจติวิทยาคลินิกหรอืนกัจติวิทยาที่ปฏิบตัิ
หนา้ที่ดา้นจติวิทยาคลินิก 

- นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 



ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจา่ย

กาํลงัคนดา้นสาธารณสุข หมายความว่า

- แพทย ์

 - ทนัตแพทย ์

- เภสชักร 

- พยาบาลวิชาชีพ 

ซึ่งเป็นขา้ราชการหรือเจา้หนา้ที่อื่นของรฐั และไดร้บัเงินเดือน 
ค่าจา้งหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ

 



ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจา่ย

ค่าตอบแทนการปฏิบตังิานในพื้นที่เศษ หมายความว่า

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสาํหรับผูท้ี่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ปกติ

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจา่ยสาํหรบั

ผูท้ี่ปฏิบตังิานในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 



- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจา่ยสาํหรบัผูท้ี่ปฏิบตังิาน        

ในพื้นที่ปกติ

โดยจ่ายให ้แพทย ์ทันตแพทย ์เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานอย่าง

ตอ่เนื่องในสถานบรกิารภาครฐัเกินกว่า 3 ปี ตามเกณฑ์

แพทย ์ทนัตแพทย ์  อตัราคนละ 2,800 บาท/เดือน

เภสชักร       อตัราคนละ   600 บาท/เดือน

 



โดยจ่ายให  ้แพทย  ์ทันตแพทย  ์เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ      
ที่ปฏิบตัิงานเป็นการประจาํในสถานบริการที่ตั้งใน จงัหวดัปัตตานี 
ยะลาและนราธิวาส 

แพทย ์ทนัตแพทย ์อตัราคนละ 10,000 บาท/เดือน

เภสชักร     อตัราคนละ   5,000 บาท/เดือน

พยาบาลวิชาชีพ    อตัราคนละ   1,000 บาท/เดือน

 

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจา่ยสาํหรบัผูท้ี่ปฏิบตังิาน        
ในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้



เงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผูป้ฏิบตัิงานดา้นการสาธารณสุข 

(พ.ต.ส.)



ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

 - ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่ง             
ที่มีเหตขุองผูป้ฏิบตังิานดา้นการสาธารณสุข พ.ศ. 2548 

 ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2548 



ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
 - ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มี
เหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2552
 - ประกาศ ก.พ. เรื่อง กาํหนดตาํแหน่งและเงินเพิ่ม
สาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรือน
 พ.ศ. 2552
 ลงวนัที่ 17 มีนาคม 2552



ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
- ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มี

เหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรอืน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวนัที่ 30 เมษายน 2556
โดยเพิ่มขอ้ (8) (9) และ (10) ของขอ้ 6 แห่ง

ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่ง                 
ที่มีเหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2552



ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่ง         
ที่มีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 ขอ้ 6 ขา้ราชการผูใ้ดปฏิบตังิานไม่เตม็เดือนในเดือนใด ใหข้า้ราชการผู ้
นั้นไดร้บัเงินเพิ่ม สาํหรบัเดือนนั้นตามสว่นของจาํนวนวนัที่ไดป้ฏิบตัิ
หนา้ที่ แตถ่า้ในเดือนใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดป้ฏิบตังิาน ขา้ราชการผูน้ั้น 
ไม่มีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่มสาํหรบัเดือนนั้น เวน้แต ่ในกรณีดงัตอ่ไปนี้

 (1) กรณีลาป่วย ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มระหว่างลาไดใ้นปีงบประมาณหนึ่งไม่
เกิน 60 วนัทาํการ เวน้แตเ่ป็นการป่วยอนัเกิดจากการปฏิบตัหินา้ที่ ก.พ. 
อาจกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มเกิน 60 วนัทาํการ ไดต้ามควรแก่กรณี



ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6 (ต่อ)
 (2) กรณีลาคลอดบุตร ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มระหว่างลาไดไ้ม่เกิน 90 วนั

 (3) กรณีลากิจสว่นตวั ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มระหว่างลาไดใ้นปีงบประมาณ
หนึ่งไม่เกิน 45 วนัทาํการ แตส่าํหรบัในปีแรกที่รบัราชการ ใหไ้ดร้บัเงิน
เพิ่มระหว่างลาไดใ้นปีงบประมาณนั้นไม่เกิน 15 วนัทาํการ

 (4) กรณีลาพกัผ่อนประจาํปี ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มระหว่างลาไดไ้ม่เกิน
ระยะเวลาที่ผูน้ั้นมีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีตามที่กาํหนดไวใ้นระเบียบว่า
ดว้ยการลาของขา้ราชการ



ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555
 การลาพกัผ่อน                                                            
ขอ้ 23 ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีในปีงบประมาณ
หนึ่งได ้10 วนัทาํการ เวน้แต ่                                 
ขา้ราชการดงัตอ่ไปนี้ไม่มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีในปีที่ไดร้บั
บรรจเุขา้รบัราชการยงัไม่ถึง 6 เดือน                                       
(1) ผูซ้ึ่งไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครั้งแรก            
(2) ผูซ้ึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตสุว่นตวั แลว้ตอ่มาไดร้บั
บรรจเุขา้รบัราชการอีก



ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555
 การลาพกัผ่อน  (ตอ่)                                                  
(3) ผูซ้ึ่งลาออกจากราชการเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อ
สมคัรรบัเลือกตัง้แลว้ตอ่มาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอีกหลงั 6 
เดือน นบัแตว่นัออกจากราชการ

 (4) ผูซ้ึ่งถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรบั
ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และกรณีไป
ปฏิบตังิานใดๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ แลว้ตอ่มาไดร้บั
บรรจเุขา้รบัราชการอีก



ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555
 การลาพกัผ่อน  (ตอ่)

 ขอ้ 24 ถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผ่อนประจาํปี หรือลา
พกัผ่อนประจาํปีแลว้แตไ่ม่ครบ 10 วนัทาํการ ใหส้ะสมวนัที่ยงัมิได้
ลาในปีนั้นรวมเขา้กบัปีตอ่ๆ ไปได ้แตว่นัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนั
ลาพกัผ่อนในปีปัจจบุนัจะตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการ

 สาํหรบัผูท้ี่ไดร้บัราชการตดิตอ่กนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ใหม้ีสิทธิ
นาํวนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจบุนัไดไ้ม่เกิน 30 
วนัทาํการ



ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6 (ต่อ)

 (5) กรณีลาอุปสมบทในพระพทุธศาสนาหรือลา                        
ไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย           
ซึ่งมิใช่เป็นการลาภายในระยะเวลา 12 เดือนแรก                      
ที่เขา้รบัราชการ และตัง้แตเ่ริ่มรบัราชการยงัไม่เคย                             
ลาอุปสมบทในพระพทุธศาสนาหรือยงัไม่เคยลา                                 
ไปประกอบพิธีฮจัย ์ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มระหว่างลา                              
ไดไ้ม่เกิน 60 วนั



ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6 (ต่อ)

 (6) กรณีลาไปเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล ใหไ้ดร้บั
เงินเพิ่มระหว่างลาไดไ้ม่เกิน 60 วนั แตถ่า้พน้ระยะเวลาที่ลาดงักลา่ว
แลว้ผูน้ั้นไม่ไปรายงานตวัเพื่อเขา้ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บั
แตง่ตัง้ภายใน 7 วนั ใหง้ดจา่ยเงินเพิ่ม หลงัจากนั้นไวจ้นถึงวนัเขา้
ปฏิบตัหินา้ที่หลกั

 (7) กรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั ใหไ้ดร้บัเงิน
เพิ่มระหว่างลาไดไ้ม่เกิน 60 วนั





ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6

 (8) กรณีการอุปสมบทในพระพทุธศาสนาที่คณะรฐัมนตรีมีมตเิป็น
กรณีพิเศษ โดยไม่ใหถ้ือเป็นวนัลาของขา้ราชการ ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่ม
ระหว่างเวลาดงักลา่วไดไ้ม่เกิน 60 วนั

 (9) กรณีการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่ม
ระหว่างลาเฉพาะวนัลาที่มีสิทธิไดร้บัเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

 (10) กรณีการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่ม
ระหว่างลาไดไ้ม่เกิน 60 วนั



ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ขอ้ 6

 ขา้ราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพดา้นอาชีพ ตัง้แตว่นัที่ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรี         
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555 ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่ม
ระหว่างลาไดต้ามที่กาํหนดในขอ้ 6 (9) หรือ (10) แห่งระเบียบ ก.พ. 
ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2552 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยระเบียบนี้ แลว้แตก่รณี



ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555

 หมวด 2

 ประเภทการลา

 ขอ้ 17 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท 

 (3) การลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบุตร

 (11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ



ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี
ว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555

 การลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบุตร                          
ขา้ราชการซึ่งประสงคจ์ะลาไปช่วยเหลือภรยิาโดยชอบดว้ย

กฎหมายที่คลอดบุตร ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัที่ลาภายใน 90 วนั 
นบัแตว่นัที่คลอดบุตร และใหม้ีสทิธิลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอด
บุตรครั้งหนึ่งตดิตอ่กนัได ้ไม่เกิน 15 วนัทาํการ



ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
 - ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560
 - ประกาศ ก.พ. เรื่อง กาํหนดตาํแหน่งและเงินเพิ่ม
สาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรือน 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560
 ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2560





ใหย้กเลิกความในวรรค 1 ของขอ้  5 แห่งระเบียบ ก.พ. ว่า
ดว้ยเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษของขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2552

ขอ้ ๕ ขา้ราชการซึ่งไดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัหินา้ที่ในตาํแหน่งที่มี
เหตพุิเศษ อาจไดร้บัเงินเพิ่มไดต้ามที่ ก.พ. ประกาศกาํหนด แตท่ั้งนี้ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที่กาํหนดไวท้า้ยระเบียบนี้

ในกรณีที่ขา้ราชการผูใ้ดมีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่มหลายอตัรา 

ใหข้า้ราชการผูน้ั้นไดร้บัเงินเพิ่มในอตัราที่สูงที่สุด                      
เพียงอตัราเดียว



ขอ้ ๕ ขา้ราชการซึ่งไดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัหินา้ที่ในตาํแหน่งที่มี
เหตพุิเศษ อาจไดร้บัเงินเพิ่มไดต้ามที่ ก.พ. ประกาศกาํหนด แตท่ั้งนี้ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที่กาํหนดไวท้า้ยระเบียบนี้

ขอ้ ๕ ขา้ราชการซึ่งไดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัหินา้ที่ในตาํแหน่งที่มี
เหตพุิเศษ อาจไดร้บัเงินเพิ่มไดต้ามที่ ก.พ. ประกาศกาํหนด

ในกรณีที่ขา้ราชการผูใ้ดมีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่มหลายอตัรา 

ใหข้า้ราชการผูน้ั้นไดร้บัเงินเพิ่มในอตัราที่สูงที่สุด                      
เพียงอตัราเดียว



ผูม้ีสิทธิ์ไดร้บัเงิน พ.ต.ส.
ขา้ราชการ หมายความว่า ขา้ราชการพลเรือนที่ปฏิบตัิงานใน

ตาํแหน่งที่ ก.พ. ประกาศกาํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษ

เหตุพิเศษ หมายความว่า การทาํงานที่มีสภาพการทาํงานไม่
น่าอภิรมย ์ยากลาํบากตรากตราํ เสี่ยงภยั เคร่งเครียด กดดนั หรือ
เป็นการทาํงานที่มีสภาพการทาํงานเสี่ยงอนัตรายทั้งตอ่ชีวิตรา่งกาย 
อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อใหเ้กิดโรคจากการปฏิบัติงาน  
การสูญเสียอวัยวะ หรือเป็นการทาํงานที่ตอ้งใช้ความรู  ้ความ
ชาํนาญ ประสบการณส์ูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสีย
ผูป้ฏิบตังิานออกจากระบบราชการเป็นจาํนวนมาก



ผูม้ีสิทธิ์ไดร้บัเงิน พ.ต.ส.

ขา้ราชการซึ่งไดร้บัแตง่ตัง้ใหป้ฏิบตัหินา้ที่ในตาํแหน่งที่มี
เหตพุิเศษ อาจไดร้บัเงินเพิ่มไดต้ามที่ ก.พ. ประกาศกาํหนด

ในกรณีที่ขา้ราชการผูใ้ดมีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่มหลายอตัรา 

ใหข้า้ราชการผูน้ั้นไดร้บัเงินเพิ่มในอตัราที่สูงที่สุด                      
เพียงอตัราเดียว



1. ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่ง

 นายแพทย ์ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์ 

 ทนัตแพทย ์ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (ทนัตแพทย)์ 

 เภสชักร ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (เภสชักรรม) 

 พยาบาลวิชาชีพ



1. ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่ง (ต่อ)
 นกัเทคนิคการแพทย ์

 นกัรงัสีการแพทย ์

 นกักายภาพบาํบดั 

 นกัแกไ้ขความผิดปกตขิองการสื่อความหมายหรอืนกัวิชาการศึกษาพิเศษที่
ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นแกไ้ขความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย

 นกักิจกรรมบาํบดัหรอืนกัอาชีวบาํบดัที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นกิจกรรมบาํบดั

 นกัจติวิทยาคลินิกหรอืนกัจติวิทยาที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นจติวิทยาคลินิก 

 นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก



 2. ตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและ
ไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น โดยใช้
ใบอนุญาตดงักล่าวปฏิบตัิงานใหบ้ริการดา้นสุขภาพดา้นใด
ดา้นหนึ่งหรือหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรกัษาพยาบาล ดา้น
การส่งเสริมสุขภาพดา้นการควบคุมป้องกันโรค ดา้นการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค หรอืดา้นการฟื้นฟูสภาพ



3. ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัหินา้ที่ตามบญัชี   
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเพิ่มสาํหรบั
ตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษของขา้ราชการพลเรอืน
แนบทา้ย ใหไ้ดร้บัเงินเพิ่มสาํหรบัตาํแหน่งที่มี
เหตพุิเศษของผูป้ฏิบตังิานดา้นการสาธารณสุข 
ซึ่งเรยีกโดยยอ่ว่า “พ.ต.ส.”



กลุ่มแพทย์

 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เป็น 3 กลุม่ คือ

 กลุม่ที่ 1 อตัรา 5,000 บาท 

 กลุม่ที่ 2 อตัรา 10,000 บาท 

 กลุม่ที่ 3 อตัรา 15,000 บาท



นายแพทย ์หรือ ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์

 กลุม่ที่ 1 อตัรา 5,000 บาท                        
ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้
ตาม ที่ ก.พ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด
ตาํแหน่ง



นายแพทย ์หรือ ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์

 กลุม่ที่ 2 อตัรา 10,000 บาท 

 แพทยท์ี่ไดร้บัวุฒิบตัร หรอืหนงัสืออนุมตัใินการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขา
ตา่ง ๆ นอกเหนือจากกลุม่ที่ 3 จากแพทยสภา 

 แพทยท์ี่ไดร้บัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกทางการแพทยห์รอืสาธารณสุขที่
เกี่ยวขอ้ง 

 แพทยท์ี่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการพฒันาระบบคณุภาพ

 แพทยท์ี่ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลชุมชนหรอืสถานบรกิารสุขภาพระดบัอาํเภอหรอื
ศนูยบ์รกิารระดบัชุมชนอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบตังิานในเกณฑด์ี
ตดิตอ่กนัมากกว่า 4 ปี



นายแพทย ์หรือ ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์

 กลุม่ที่ 3 อตัรา 15,000 บาท แพทยท์ี่ไดร้บัวุฒิบตัร หรอืหนงัสืออนุมตัิ
แสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 1 สาขาพยาธิวิทยาทัว่ไป

 2 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

 3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

 4 สาขานิตเิวชศาสตร์



นายแพทย ์หรือ ผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (แพทย)์

 กลุม่ที่ 3 อตัรา 15,000 บาท แพทยท์ี่ไดร้บัวุฒิบตัร หรอืหนงัสืออนุมตัิ
แสดงความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตอ่)

 5 สาขาจติเวชศาสตร์

 6 สาขาจติเวชศาสตรเ์ด็กและวยัรุน่

 7 สาขาประสาทศลัยศาสตร์

 8 สาขาศลัยศาสตรท์รวงอก

 9 สาขาเวชศาสตรป์้องกนั (แขนงระบาดวิทยา)



กลุ่มทนัตแพทย์

 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เป็น 3 กลุม่ คือ

 กลุม่ที่ 1 อตัรา 5,000 บาท 

 กลุม่ที่ 2 อตัรา 7,500 บาท 

 กลุม่ที่ 3 อตัรา 10,000 บาท



ทนัตแพทย ์หรือผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (ทนัตแพทย)์

 กลุม่ที่ 1 อตัรา 5,000 บาท 

 ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้
ตามที่ ก.พ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด
ตาํแหน่ง 



ทนัตแพทย ์หรือผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (ทนัตแพทย)์

กลุม่ที่ 2 อตัรา 7,500 บาท 

ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามที่   
ก.พ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและไดร้บั
ปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกทางทนัตแพทยห์รอื
สาธารณสุขที่เกี่ยวขอ้งซึ่ง ก.พ. หรอืคณะกรรมการกลาง
บรหิารงานบุคคลอื่นรบัรอง 



ทนัตแพทย ์หรือผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (ทนัตแพทย)์

 กลุม่ที่ 3 อตัรา 10,000 บาท

 ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามที่ ก.พ. 
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และเป็นทนัตแพทย์
ที่ไดร้บัวุฒิบตัร หรอืหนงัสืออนุมตัแิสดงความรูค้วามชาํนาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมในสาขาตา่งๆ จากทนัต
แพทยสภา



กลุ่มเภสชักร 

 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เป็น 2 กลุม่ คือ

 กลุม่ที่ 1 อตัรา 1,500 บาท 

 กลุม่ที่ 2 อตัรา 3,000 บาท 



เภสชักร หรือผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (เภสชักรรม) 

กลุม่ที่ 1 อตัรา 1,500 บาท 

ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้
ตามที่ ก.พ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด
ตาํแหน่ง



เภสชักร หรือผูอ้าํนวยการเฉพาะดา้น (เภสชักรรม) 
กลุม่ที่ 2 อตัรา 3,000 บาท 

ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามที่ ก.พ. กาํหนดไวใ้น
มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและเป็นเภสชักรที่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตังิาน
หลกัอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี้

1 การเตรยีมยาหรอืวิเคราะหย์าเคมีบาํบดั หรอื

2 ใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นยาในกลุม่โรคตดิตอ่รา้ยแรง เช่น เอดส ์วณัโรค 
ฯลฯ ซึ่งจดัเป็นคลินิกเฉพาะหรอืพื้นที่เฉพาะแยกจากการจา่ยยาปกต ิหรอื

3 งานคุม้ครองผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัการตรวจจบัและทาํคดี



กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ

 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เป็น 3 กลุม่ คือ

 กลุม่ที่ 1 อตัรา 1,000 บาท 

 กลุม่ที่ 2 อตัรา 1,500 บาท 

 กลุม่ที่ 3 อตัรา 2,000 บาท 



พยาบาลวิชาชีพ
 กลุม่ที่ 1 อตัรา 1,000 บาท

 1. ใหบ้รกิารพยาบาล ในแผนกผูป้่วยนอก การพยาบาลครอบครวัและ
ชุมชน การบรกิารพยาบาลอนามยัชุมชน อนามยัโรงเรยีน อาชีวอนามยั 
หรอื 

 2. อาจารยพ์ยาบาลที่สอนและคมุการฝึกปฏิบตังิานของนกัศึกษา โดย
ตอ้งรว่มใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง ตอ่สปัดาหใ์นหน่วยบรกิารหรอื
งานบรกิารพยาบาลในกลุม่ 1



พยาบาลวิชาชีพ
 กลุม่ที่ 2 อตัรา 1,500 บาท 

 1. ใหบ้รกิารพยาบาลในแผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน หอ้งสงัเกตอาการ 
หอ้งคลอด หอ้งผ่าตดั แผนกผูป้่วยใน หรอื

 2. ใหบ้รกิารพยาบาลซึ่งมีลกัษณะงานอยา่งใดอยา่ง หนึ่งดงันี้

 - งานควบคมุการตดิเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
 - งานตรวจบาํบดัพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตรงตาม

สาขาที่ปฏิบตังิานในหลกัสูตรที่สภาการพยาบาลรบัรอง ไดแ้ก่



พยาบาลวิชาชีพ
 กลุม่ที่ 2 อตัรา 1,500 บาท (ตอ่)

 การพยาบาลในหน่วยเคมีบาํบดั รงัสีรกัษา การตรวจรกัษาผ่านกลอ้งหรอื
เครือ่งมือพิเศษทางการแพทย ์การกระตุน้พฒันาการเด็ก การตรวจสวน
หวัใจ การตรวจสมรรถภาพหวัใจและปอด การพยาบาลผูป้่วยที่ใชป้อดและ
หวัใจเทียม ไตเทียม งานปลกูถ่ายอวยัวะ การบาํบดัทางจติ-ประสาท การ
บาํบดัยาเสพตดิ การบาํบดัดว้ยไฟฟ้า การฟื้นฟูสมรรถภาพผูป้่วย/ผูพ้ิการ 

การใหค้าํปรกึษาพิเศษดา้นสุขภาพ (Counseling)
 - การตรวจบาํบดัพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรกัษาพยาบาลขั้นตน้ 
โดยพยาบาลที่ผา่นการอบรมในหลกัสูตรตัง้แต ่4 เดือนขึ้นไปที่สภาการ
พยาบาลรบัรอง หรอื



พยาบาลวิชาชีพ

 กลุม่ที่ 2 อตัรา 1,500 บาท (ตอ่)

 3. อาจารยพ์ยาบาลที่สอนและคมุการฝึกปฏิบตังิานของ
นกัศึกษา โดยตอ้งรว่มใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงตอ่
สปัดาห ์ในหน่วยบรกิารหรอืงานบรกิารพยาบาลในกลุม่   
ตาม 1 หรอื 2



พยาบาลวิชาชีพ
 กลุม่ที่ 3 อตัรา 2,000 บาท 

 1. ใหบ้รกิารพยาบาล ดงันี้                                                               
- การพยาบาลวิสญัญีโดยพยาบาลที่ผา่นการอบรมหลกัสูตรวิสญัญีพยาบาล
ที่มีระยะเวลาตัง้แต ่1 ปี ขึ้นไป                                                          
- การพยาบาลเวชปฏิบตัโิดยพยาบาลที่ไดร้บัปรญิญาโทสาขาการพยาบาล

เวชปฏิบตั ิ(Nurse Practitioner)                                                
- การพยาบาลในแผนกผูป้่วยหนกัหรอืผูป้่วยวิกฤต (ICU หรอื CCU) 
หรอืการพยาบาลผูป้่วยหนกัหรอืผูป้่วยวิกฤตนอกแผนกดงักลา่ว โดย
พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลผูป้่วยหนกัหรอืผูป้่วยวิกฤต



พยาบาลวิชาชีพ
 กลุม่ที่ 3 อตัรา 2,000 บาท (ตอ่)                                                      
- การพยาบาลผูป้่วยตดิเชื้อรุนแรงหรอือนัตราย (โรคตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข)                                                                          
- การปฏิบตักิารพยาบาลขั้นสูง โดยผูท้ี่ไดร้บัวุฒิบตัรแสดงความรูค้วาม

ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพฯ (APN) จากสภาการพยาบาลหรอืผูท้ี่
ไดร้บัปรญิญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคณุสมบตัิ
สมคัรสอบวุฒิบตัรแสดงความรู ้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของ
สภาการพยาบาล หรอื



พยาบาลวิชาชีพ
 กลุม่ที่ 3 อตัรา 2,000 บาท (ตอ่)                                          
2. ปฏิบตังิานเป็นหวัหนา้ทีมควบคมุในการพฒันาระบบ
คณุภาพการบรกิารทางการพยาบาล เป็นจาํนวนตามมาตรฐาน
ที่สาํนกังาน ก.พ. และกระทรวงการคลงักาํหนด หรอื

 3. อาจารยพ์ยาบาลที่สอนและคมุการฝึกปฏิบตังิานของ
นกัศึกษา โดยตอ้งรว่มใหบ้รกิารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์
ในหน่วยบรกิารหรอืงานบรกิารพยาบาลในกลุม่ ตาม 1



กลุ่มสหวิชาชีพ

 ค่าตอบแทน อตัรา 1,000 บาท 



กลุ่มสหวิชาชีพ
 ค่าตอบแทน อตัรา 1,000 บาท 

 ปฏิบตัหินา้ที่หลกัของตาํแหน่งที่ไดร้บัแตง่ตัง้ตามที่ ก.พ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง

 นกัเทคนิคการแพทย ์

 นกัรงัสีการแพทย ์

 นกักายภาพบาํบดั 

 นกัแกไ้ขความผิดปกตขิองการสื่อความหมายหรือ

 นกัวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นแกไ้ขความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย 

 นกักิจกรรมบาํบดัหรือนกัอาชีวบาํบดัที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นกิจกรรมบาํบดั 

 นกัจติวิทยาคลินิกหรือนกัจติวิทยาที่ปฏิบตัหินา้ที่ดา้นจติวิทยาคลินิก 

 นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก



ลาํดบั ตาํแหน่ง อตัรา/เดือน

1 นายแพทย์

นพ11 5,000

นพ21, นพ22, นพ23, นพ24 10,000

นพ31, นพ32, นพ33, นพ34,นพ35, นพ36, นพ37, นพ38, นพ39 15,000

2 ทนัตแพทย์

ทพ11 5,000

ทพ21 7,500

ทพ31 10,000

3 เภสชักร

ภก11 1,500

ภก21, ภก22, ภก23 3,000



ลาํดบั ตาํแหน่ง อตัรา/เดือน

4 พยาบาลวชิาชีพ

พว11, พว12, พว13, พว14 1,000

พว21, พว22, พว23, พว24, พว25, พว26, พว27 1,500

พว31, พว32, พว33, พว34, พว35, พว36, พว37 2,000

5 นักเทคนิคการแพทย์

สว11 1,000

6 นักกายภาพบาํบดั

สว21 1,000

7 นักรงัสีการแพทย์

สว31 1,000



ลาํดบั ตาํแหน่ง อตัรา/เดือน

8 นักกิจกรรมบาํบดั

สว41 1,000

9 นักวชิาการศึกษาพิเศษ

สว51 1,000

10 นักเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก

สว61 1,000

11 นักจิตวทิยาคลินิค

สว71 1,000





http://neo.moph.go.th/pay/



https://dhes.moph.go.th/?page_id=1941



http://203.157.240.9/pts/index.php



https://dhes.moph.go.th/?page_id=1941


