ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พ.ศ. 2560
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบตามยุทธศาสตร์และ
แผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้
ปฏิบัติการเชิงรุก ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแล
ผู้ป่วยและเฝ้าระวังโรคในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจของ อสม. ทั่วประเทศและตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง เงินค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (
National
e-Payment Master Plan) ซึ่งมีโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมอยู่ในแผนงานโครงการ
e – Payment ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ
เพื่อให้ภาครัฐสามารถ จ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้โดยตรงลดการซ้าซ้อน และ
ลดการทุจริต และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับการดาเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสา สมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ค่าป่วยการ ” หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 6
“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายความว่า
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยราชการสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ทาหน้าที่
ส่งเสริมพัฒนา ดูแลกากับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

-2ข้อ 4 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ให้กระทรวงสาธารณสุข กาหนดจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ทั้งประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับรับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้
ข้อ 6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านซึ่งจะมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามประกาศนี้
จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อยสี่ วัน
ต่อเดือน ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
(๒) มีการปฏิบัติ งานจริง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยมีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับ หมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงาน
การตรวจและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานตาม (2) นั้น มีผลผูกพันกับผู้ตรวจและผู้รับรอง
ตามกฎหมาย
(3) ให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เข้า ประชุม และหรือ อบรมเพิ่มพูนความรู้
อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน ในเรื่องที่เป็นความจาเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชน หรือตามช่วงปฏิทิน
การรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสรุปรายงาน
การประชุมไว้ทุกครั้ง
ข้อ 7 เมื่อได้ดาเนินการ ตามข้อ 6(2) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจสอบและ
ยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
อย่างสม่าเสมอทุกเดือน
ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลกากับของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ยืนยันข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเข้าในระบบ
และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดาเนินการยืนยันสิทธิรับค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านเป็นรายบุคคลต่อไป
ถ้าการยืนยันสิทธิรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนดในแต่ละเดือน ให้ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ค่าป่วยการให้ในรอบถัดไป
ข้อ 8 การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ให้กรมบัญชีกลาง
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ข้อ 9 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านรายใด มีเหตุจาเป็นไม่อาจเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อรับเงินค่าป่วยการได้ ให้ทาคาชี้แจงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรายบุคคล และให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูล และเหตุผลความจาเป็น ส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินสดเป็นรายบุคคลต่อไป

-3การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการเป็นเงินสด ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ยืนยันการส่งรายงานผล
การปฏิบัติงาน (อสม.1) ในฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และรวบรวม อสม.1
พร้อมทั้งใบสาคัญรับเงิน เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
โดยไม่ชักช้า เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกแล้ว
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีเงินเหลือจ่ายในบัญชีของโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ให้ส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลคืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ
งบประมาณ
ข้อ 10 อัตราค่าป่วยการสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
รายเดือนในอัตราหกร้อยบาทต่อคน หรือตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

ให้เบิกจ่ายเป็น

ข้อ 11 ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการเสียชีวิต
ระหว่างการรับเงินค่าป่วยการ ให้ยุติการจ่ายเงินดังกล่าว พร้อมทั้งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทันที
ข้อ 12 การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 13 บรรดาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 14 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
ข้อ 1 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีคาสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้ ให้ครบตามจานวน
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 2 ในระหว่างปีงบประมาณ หากมีกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถกาหนดจานวน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพิ่มเติมจากจานวนที่กาหนดไว้
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ที่ได้รับการจัดสรรเงินค่าป่วยการเพิ่มเติม มีคาสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านซึ่งมีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมได้
ข้อ 3 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติงาน
รายเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ข้อ 4 เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ เช่น
(1) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
(2) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
(3) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ
(4) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(5) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตาบล
(6) บันทึกกิจกรรมอื่นๆ ตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน
ข้อ 5 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ อสม.1
และส่งให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชนภายในวันที่ 25 ของเดือน
ข้อ 6 ให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ดาเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติในแบบ อสม. 1 แล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ทาการตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (อสม.1) ในระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนและเก็บหลักฐาน อสม.1 ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป
ข้อ 7 ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลกากับของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ตรวจสอบ
ความถูกต้องของระบบฐานข้อมูล อสม. ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการในภาพรวมของอาเภอ และยืนยันข้อมูล
ส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และให้สานักงาน สาธารณสุข จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ฐานข้อมูล อสม. ที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ในภาพรวมของจังหวัด และยืนยันข้อมูลส่งให้กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน

-2ข้อ 8 ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อสม. ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการในภาพรวมของประเทศ ยืนยันข้อมูลและส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

