
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

************************************ 

  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาเห็นสมควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามข้อ ๘ (๑) (2) และข้อ ๙ (๒) แห่งข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุข    
จังหวัดพะเยาในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 และความเห็นชอบจาก           
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 จึงประกาศก าหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งาน                
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการ สังกดั ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  

  ข้อ 2 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยาที่ประกาศก าหนดนี้ ถือเป็นอัตราเพดานสูงสุดที่หน่วยบริการสามารถพิจารณาจ่ายให้แก่บุคลากรได้ 
โดยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการ ที่จะก าหนดให้ต่ ากว่าอัตราที่พิจารณา 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับความจ าเป็น และการจ่ายค่าตอบแทนนี้  ต้องไม่เป็นภาระต่อสถานะ       
เงินบ ารุงของหน่วยบริการ 

  ข้อ 3 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่            
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

3.1 อัตราค่าตอบแทนแพทย์ ตามข้อ ๑.๓ (1) และ (2) ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่               
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ จ าแนก ดังนี้ 

/กรณีท่ี... 
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1) กรณีที่ปฏิบัติงานประจ าอาคารผู้ป่วยนอก จะต้องพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้
ตลอดเวลา และทันท่วงทีเมื่อมีผู้ป่วยมารับบริการ เช่น แพทย์เวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราดังต่อไปนี้ 

ก. แพทย์ท่ีปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา หรือ โรงพยาบาลเชียงค า 
- กรณีปฏิบัติงานเวรเช้าส าหรับวันหยุดราชการ ณ ห้องฉุกเฉิน ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนในอัตรา คนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 2,200 บาท 
- กรณีปฏิบัติงานเวรบ่าย หรือเวรดึก ณ ห้องฉุกเฉิน ให้ได้รับค่าตอบแทน     

ในอัตรา คนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 2,200 บาท 
- กรณีแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องฉุกเฉิน ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนในอัตรา คนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 3,300 บาท 
ข. แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนกลุ่ม 1 (กลุ่มโรงพยาบาลที่มีปริมาณ

ผู้ป่วยมาก) 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลดอกค าใต้  โรงพยาบาลจุน หรือโรงพยาบาลปง  
- กรณีปฏิบัติงานเวรเช้าส าหรับวันหยุดราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 

คนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ ๒,๐0๐ บาท 
- กรณีปฏิบัติงานเวรบ่าย ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 1,1๐๐ บาท 

ปรับเป็นอัตรา คนละ ๒,๐0๐ บาท 
- กรณปีฏิบัติงานเวรเช้าส าหรับวันหยุดราชการ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุน 

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 2,200 บาท  
- กรณีปฏิบัติงานเวรบ่าย ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุน ให้ได้รับค่าตอบแทน       

ในอัตราคนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 2,200 บาท  
ค. แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนกลุ่ม 2 (กลุ่มโรงพยาบาลที่มีปริมาณ

ผู้ป่วยน้อย) 4 โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลภูกามยาว และโรงพยาบาลภูซาง 
- กรณีปฏิบัติงานเวรเช้าส าหรับวันหยุดราชการ ณ ห้องฉุกเฉิน หรืออาคาร

ผู้ป่วยนอก ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 1,80๐ บาท 
- กรณีปฏิบัติงานเวรบ่าย ณ ห้องฉุกเฉิน หรืออาคารผู้ป่วยนอก ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนในอัตราคนละ 1,1๐๐ บาท ปรับเป็นอัตราคนละ 1,80๐ บาท 
2) กรณีที่ปฏิบัติงานแพทย์เวรในประจ าหน่วยบริการหรือรอให้ค าปรึกษา ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนตามปริมาณงานที่ให้บริการตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงาน    
ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายหลักเกณฑ์นี้ แต่ทั้งนี้ เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าคนละ 550 บาท ข้อ 1.3 (2) 
โดยเงินค่าตอบแทนขั้นต่ าที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าจ านวน ดังต่อไปนี้ 

ก. แพทย์ที่ปฏิบัติ งาน ณ โรงพยาบาลพะเยา หรือโรงพยาบาลเชียงค า           
เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าคนละ 550 บาท ปรับเป็นไม่ต่ ากว่าคนละ 600 บาท 

ข. แพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลดอกค าใต้ โรงพยาบาลจุน หรือโรงพยาบาลปง 
เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าคนละ 550 บาท ปรับเป็นไม่ต่ ากว่าคนละ 1,000 บาท 

/ค. แพทย์ที่ปฏิบัติ... 
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ค. แพทย์ที่ปฏิบัติงานเวรเช้าส าหรับวันหยุดราชการ ณ  โรงพยาบาลแม่ใจ 
โรงพยาบาลเชียงม่วน หรือโรงพยาบาลภูกามยาว เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าคนละ 550 บาท ปรับเป็น
ไม่ต่ ากว่าคนละ 900 บาท 

ง. แพทย์ที่ปฏิบัติงานเวรบ่าย ณ โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลเชียงม่วน หรือ
โรงพยาบาลภูกามยาว เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าคนละ 550 บาท ปรับเป็นไม่ต่ ากว่าคนละ 900 บาท 

จ. แพทย์ที่ปฏิบัติงานเวรดึก ณ โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลเชียงม่วน หรือ
โรงพยาบาลภูกามยาว เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต้องไม่ต่ ากว่าคนละ 550 บาท ปรับเป็นไม่ต่ ากว่าคนละ 800 บาท 

3.2 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวร หรือเป็นผลัด ตามข้อ ๑.๔ 
ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย       
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕)                     
พ.ศ. ๒๕๕๒ จ าแนก ดังนี้ 

1) ค่าตอบแทน พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัดในอัตรา
ต่อเวรหรือต่อผลัด กรณีต่อไปนี้ (ข้อ 1.4 (3)) 

ก. พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย (ตึก ICU, SICU, NICU, ตึกไมตรีจิต
เคมีบ าบัด) ส าหรับโรงพยาบาลพะเยา จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 770 บาท 

ข. พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพะเยา กรณีให้การพยาบาลผู้ป่วย
ติดเชื้อดื้อยาชนิดรุนแรงที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เป็นโรคติดต่ออันตราย จากอัตรา     
คนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 770 บาท 

ค. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลพะเยาและ
โรงพยาบาลเชียงค า   

(1.1) จังหวัดเชียงราย  
     -ไปส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 660 บาท    
     -ไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 960 บาท    

(1.2) จังหวัดล าปาง 
     -ไปส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 700 บาท    
     -ไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 1,050บาท 

(1.3) จังหวัดเชียงใหม่ 
     -ไปส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 900 บาท    
     -ไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ 1,200 บาท   

2) ค่าตอบแทน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน) ที่ปฏิบัติงาน       
ในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด โรงพยาบาลเชียงค า ในอัตราต่อเวรหรือต่อผลัด กรณีต่อไปนี้ (ข้อ 1.4 (4)) 

ก. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด 
(1) จังหวัดเชียงราย  

     -ไปส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ 530 บาท    
     -ไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ 800 บาท    

/(2) จังหวัดล าปาง… 
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(2) จังหวัดล าปาง 
     -ไปส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ 600 บาท    
     -ไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ 900 บาท    

(3) จังหวัดเชียงใหม่ 
     -ไปส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ 750 บาท    
     -ไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ 960 บาท    

3) ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์, พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการด้านสาธารณสุข        
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด โรงพยาบาลชุมชน ในอัตราต่อเวรหรือต่อผลัด กรณีต่อไปนี้ (ข้อ 1.4 (3)) 

ก. กรณมีีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลเชียงม่วน 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 1,000 บาท  

(2) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 1,000 บาท  
 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 1,200 บาท  

ข. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลปง 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 900 บาท  

(2) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 900 บาท  
 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 1,200 บาท  

ค. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลจุน 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 800 บาท  

 (2) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 800 บาท  

/(3) จังหวัดเชียงใหม่… 
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 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 1,200 บาท  
ง. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลดอกค าใต้ 

(1) จังหวัดเชียงราย 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 660 บาท  
 (2) จังหวัดล าปาง 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 800 บาท  

 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 900 บาท  
จ. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลแม่ใจ 

(1) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 800 บาท  
(2) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 800 บาท  

4) ค่าตอบแทน พยาบาลเทคนิค, เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ เจ้าพนักงานเทคนิค      
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด โรงพยาบาลชุมชน ในอัตราต่อเวรหรือต่อผลัด กรณีต่อไปนี้ (ข้อ 1.4 (4)) 

ก. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลเชียงม่วน 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 800 บาท  

 (2) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 800 บาท  
 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 1,000 บาท  

 
 
 

/ข. กรณีมีการส่งต่อ... 
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ข. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลปง 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 700 บาท  

(3) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 700 บาท  
 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 1,000 บาท  

ค. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลจุน 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 600 บาท  

 (2) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 600 บาท  
 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 1,000 บาท  

ง. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลดอกค าใต้ 
(1) จังหวัดเชียงราย 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 530 บาท  

 (2) จังหวัดล าปาง 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 600 บาท  
 (3) จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 750 บาท  

จ. กรณีมีการส่งต่อต่างจังหวัดต่อเวรหรือต่อผลัด ของโรงพยาบาลแม่ใจ 
(1) จังหวัดล าปาง 

- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  
                    คนละ 580 บาท  

 

/(2) จังหวัดเชียงใหม่... 
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 (2) จังหวัดเชียงใหม่ 
- ไปส่ง หรือไปรับและส่ง จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตรา  

                    คนละ 580 บาท  
5) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัดของ        

หน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้ (ข้อ 1.4) 
ก. ทันตแพทย ์จากอัตราคนละ 1,100 บาท เป็นอัตราคนละ ๑,๒๑๐ บาท 
ข. เภสัชกร จากอัตราคนละ 720 บาท เป็นอัตราคนละ ๘๐๐ บาท 
ค. นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข  
    จากอัตราคนละ 600 บาท เป็นอัตราคนละ ๖๖๐ บาท 
ง. พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค  
   จากอัตราคนละ 480 บาท เป็นอัตราคนละ ๕๓๐ บาท 
จ. เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทคนิค 
   จากอัตราคนละ 360 บาท เป็นอัตราคนละ ๔๐๐ บาท 
ฉ. เจ้าหน้าที่อ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่เวชทะเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น ให้ได้รับค่าตอบแทน

ตามต าแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบัน โดยให้เบิกตามวุฒิการศึกษาที่เริ่มต้นของสายงานในต าแหน่งที่เบิกค่าตอบแทน ดังนี้ 
   สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า จากอัตราคนละ 360 บาท 

เป็นอัตราคนละ 400 บาท 
   สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า จากอัตราคนละ 480 บาท 

เป็นอัตราคนละ 530 บาท 
   สายงานที่เริ่มต้นในระดับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากอัตราคนละ 600 บาท 

เป็นอัตราคนละ 660 บาท 
ช. ลูกจ้างต าแหน่งอ่ืน ๆ นอกเหนือข้อ 1.3 และ 1.4 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่      
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 จากอัตราคนละ 300 บาท 
เป็นอัตราคนละ 330 บาท  

  ข้อ 4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ข้อ 2 (ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๖) 
ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

4.๑ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ดังนี้ 

๑) เภสัชกร จากอัตราชั่วโมงละ 90 บาท เป็นอัตราชั่วโมงละ  ๑๓๕ บาท 
๒) นักเทคนิคการแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ จากอัตราชั่วโมงละ 80 บาท เป็นอัตรา 

          ชั่วโมงละ  ๑๒๐ บาท 
๓) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พยาบาลเทคนิค  
    จากอัตราชั่วโมงละ 60 บาท เป็นอัตราชั่วโมงละ ๙๐ บาท 

/4) เจ้าหน้าที่พยาบาล... 




