
การจัดสรรค่าตอบแทนก าลังคนสาธารณสุข  
ของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ปีงบประมาณ 2561  : เพิ่มเติมจากงบกลาง 
 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 



 
กรอบการจัดสรรค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2561 
 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี2561 
รายการค่าตอบแทนก าลังด้านสาธารณสุข วงเงิน(เดิม) 2,000 ล้านบาท 
 

2. มติ ครม. วันที่ 6 มีนาคม 2561 อนุมัติเพ่ิมเติมจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ได้รับเพ่ิมเติมอีก 1,000 ล้านบาท                                                    

 ที่มางบประมาณ 

รวมงบรายการค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2561 = 3,000 ล้านบาท                     



 
กรอบการจัดสรรค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2561 
 

เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12   
  

วัตถุประสงค ์



 
การประมาณการค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 (ตั้งแต่ต้นปี)  
 
ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตังิานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 11 ณ วันที่ 29 ธ.ค.2559 

บุคลากร 
ใช้ข้อมูลบุคลากรของหน่วยบรกิารในสงักัด 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้าง 
ประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ และลกูจา้งช่ัวคราว
จากโปรแกรม HROPS กองบริหารทรพัยากรบุคคล ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
การนับระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
ประมาณการอายุราชการเพิ่ม 1 ปีระยะเวลาปฏิบตัิงาน 3 ช่วง 1-3 ปี, 4-10 ปี 
และ 11 ปีขึ้นไป  เศษของปีคิดเป็น 1 ปี กรณีไม่มีปีบรรจุ คิดให้เท่ากับ1ปี 
การค านวณอัตราจ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
• หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายรพช.พื้นที่ตามประกาศ ประมาณการอัตราจา่ย

ลักษณะเดียวกนักับ รพ.นั้น 
• หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายรพศ./รพท. ประมาณการอัตราจา่ยตามอัตรา 

รพช.พื้นที่ชุมชนเมือง 

การประมาณการค่าตอบแทน ฉบับที่ 12 (ตั้งแต่ต้นปี)  
ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตังิานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 12 ณ วันที่ 29 ธ.ค.2559 

ข้อมูลค่าแรง 
ใช้ข้อมูลค่าแรงหน่วยบริการ (LC) จากกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ ณ.30 มิ.ย.60 ประมาณการเป็นปี (ประกาศ ฉ 12 
ข้อ 5.1) 

การค านวณจ่าย 
• รพช. ค านวณวงเงิน 3% LC  (ประกาศ ฉ 12 ข้อ 5.2) 
• รพศ./รพท.ค านวณด้วยสัดสว่นจากประสทิธิภาพทางการเงินราย 

รพ.  ตามประกาศ ฉ.12  (ข้อ 11 ตาราง 1 และ 2) คูณค่าน้ าหนัก 
(ข้อ 11 ตาราง  3)  ของระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.  (ใช้เดือน
กุมภาพันธ์ 2560) คูณ LC  



 
 สรุปกระบวนการจัดสรรค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 (ด าเนินการแล้วตั้งแต่ต้นปี) 

 แบ่งสัดส่วนวงเงิน สัดส่วน รพช. และ เครือข่าย : รพท./รพ
ศ.และเครือข่าย ในอัตรา 2:1 

จัดสรรวงเงินเขต จัดสรรทอนส่วนตามงบประมาณที่ได้รับหลังการประมาณการจัดสรร รพ.สต.100% 

เขตปรับเกลี่ยค่าตอบแทนให้หน่วยบริการ  
แจ้งวงเงินเขต และข้อมูลการประมาณการค่าตอบแทนตามประกาศ ฉ.11 และ ฉ.12  

เพื่อใหเ้ขตพิจารณาเป็นแนวทางการปรับเกลี่ย  

 เขตส่งข้อมูลการปรับเกลี่ยกลับกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  
เพ่ือด าเนินการจัดสรรลงหน่วยบริการ  4 

30 ส.ค. 60 

30 ก.ย.60 

 จัดสรรงวดที่ 1/2561   5 1 ธ.ค. 60 

1 

2 

3 

 เตรียมจัดสรรงวด 2 หลังจากส านักงบประมาณจัดสรรงวด 2/2561 เม.ย. 61 



 
 สรุปวงเงินจัดสรรค่าตอบแทน ปี 2561 
 

ประเภทหน่วยงาน แบ่งวงเงิน 
ประมาณการ 

ค่าตอบแทนจริง 

จัดสรร  
ค่าตอบแทนจัดสรร 
(วงเงิน 2,000 ลบ.) 

จัดสรร (เพ่ิมเติม) 
ค่าตอบแทนจัดสรร 
(วงเงิน 1,000 ลบ.) 

รวมประมาณการ 
ค่าตอบแทนจัดสรร 
(วงเงิน 3,000 ลบ.) 

% เทียบ
ประมาณ

การ 
 รพ.สต.เครือข่ายรพช. 899,422,800  899,422,800  0 899,422,800  100 % 

 รพช  780 แห่ง 6,611,451,314  433,577,200  665,000,000 1,098,577,200 16.62 % 

 รวมรพช. 1,333,000,000  7,510,874,114  1,333,000,000 665,000,000 1,998,000,000 
 รพ.สต.เครือข่ายรพศ/รพท 268,593,600  268,593,600  0 268,593,600  100 % 

 รพศ./รพท. 116 แห่ง 5,740,259,811  398,406,400  335,000,000 733,406,400 

 รวมรพศ. 667,000,000  6,008,853,411  667,000,000  335,000,000 1,002,000,000 12.78 % 

   รวมทั้งหมด  13,519,727,525  2,000,000,000  1,000,000,000 3,000,000,000 22.19% 

จัดสรรทอนส่วนตามงบประมาณที่ได้รับหลังการประมาณการจัดสรร รพ.สต.100% 



 
 สรุปวงเงินจัดสรรค่าตอบแทน ปี 2561 
 

เขตสุขภาพ 
ประมาณการค่าตอบแทนจัดสรร 

(วงเงิน 2,000 ลบ.) 
ประมาณการค่าตอบแทนจัดสรร 

(วงเงิน 1,000 ลบ.) 
รวมประมาณการค่าตอบแทนจดัสรร 

(วงเงิน 3,000 ลบ.) 
1    229,394,410    115,495,699    344,890,109   
2   122,856,339   62,496,294   185,352,634  
3  90,418,706   49,737,544   140,156,249  

4  139,800,341   73,716,080   213,516,421  

5  164,006,276   84,435,678   248,441,954  
6  163,314,525   84,095,132   247,409,658  
7  144,427,950   79,061,431   223,489,381  
8  185,955,314   83,334,034   269,289,347  
9  184,830,557   98,542,537   283,373,093  
10  151,496,904   69,943,075   221,439,979  
11  144,225,195   82,484,874   226,710,069  
12  279,273,484   116,657,621   395,931,105  

 รวมทั้งสิ้น 2,000,000,000  1,000,000,000  3,000,000,000  
หมายเหตุ : จัดสรรทอนส่วนตามงบประมาณที่ได้รับหลังการประมาณการจัดสรร รพ.สต.100% 



จึงเรียนมาเพื่อ  

1. รับทราบ วงเงินและวิธีการจัดสรรจัดสรรค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 

2. เป็นข้อมูลให้เขตตรวจราชการ ปรับเกลี่ยตามสถานะการเงิน/ความพอเพียงของหน่วย
บริการ ภายในเขตสุขภาพ และควบคุมก ากับการใช้งบค่าตอบแทน ปี 2561 

3. เป็นข้อมูลสนับสนุนหน่วยบริการ ในการพิจารณาและปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ใน
ปีงบประมาณ 2561 และ บริหารจัดการความพอเพียง ของหน่วยบริการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


