
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  สิทธิได้รบัเงนิคา่ปว่ยการในการปฏิบตัิหน้าทีข่องอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่้าน  พ.ศ.  2560 

(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2562 

 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พ.ศ.  2560  นั้น  บัดนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่   
4  ธันวาคม  2561  เห็นชอบให้เพ่ิมค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จากเดิมใน
อัตราหกร้อยบาทต่อคน  เป็นอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6  และข้อ  30  แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พ.ศ.  2554  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   
4  ธันวาคม  2561  เรื่อง  การขอเพ่ิมค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน  (อสม.)  
(หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0505/40035  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2561)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ
ในการปฏิบัติหน้าทีข่องอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  พ.ศ.  2560  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ที่แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  แนบท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  10  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  สิทธิได้รับเงิน
ค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  พ.ศ.  2560  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“ข้อ 10 อัตราค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
ในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน  หรือตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีก าหนด”   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นผู้ก าหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
(อสม.1)  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๖๒



 
หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2560 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 

  
 
ข้อ ๑ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีค าสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน ที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้ ให้ครบ  
ตามจ านวนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
 ข้อ ๒ ในระหว่างปีงบประมาณ หากมีกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถก าหนดจ านวน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ิมเติมจากจ านวนที่ก าหนดไว้ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินค่าป่วยการเพ่ิมเติม มีค าสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมได้  
 ข้อ 3 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
รายเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 ข้อ 4  เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานแล้วให้
บันทึกข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบ เช่น 

(1) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
(2) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
(3) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ 
(4) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(5) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพต าบล 
(6) บันทึกกิจกรรมอ่ืนๆ ตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน 

  ข้อ 5 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ (อสม.1) 
และส่งให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชนภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  
  ข้อ 6 ให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในพื้นที่ด าเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานในแบบ (อสม.1) แล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในพื้นที่ท าการตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (อสม.1) ในระบบฐานข้อมูลให้เสร็จภายใน 
วันที่ 5 ของทุกเดือนและเก็บหลักฐาน (อสม. 1) ไว้เพ่ือตรวจสอบต่อไป  
  ข้อ 7 ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนหรือ
หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืน ซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลก ากับของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตรวจสอบความถูกต้อง 
ของระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการในภาพรวมของอ าเภอ และยืนยัน
ข้อมูลส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการในภาพรวมของจังหวัด และยืนยันข้อมูล 
ส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน  
  ข้อ 8  ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในภาพรวมของประเทศยืนยันข้อมูล และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  

________________________ 

 
 


