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แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน(อสม.) เชิงรุก 

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล งบรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 …………………………………………………………….. 
 

1. กรอบแนวคิดในการปฏิบัต ิ
  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 

ท่ัวประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก  ในการสงเสริมสุขภาพในทองถ่ินและชุมชน  การดูแลเด็ก  ผูสูงอายุ   คนพิการ  

การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน  โดยใหมีการจัดสวัสดิการใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.)  เพ่ือสรางแรงจูงใจหนุนเสริมในการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

 

2. หลักเกณฑและข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ 
 หลักเกณฑ 

2.1.1  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดตามจํานวน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีมีสิทธิในจังหวัดตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข       

ในอัตราคนละ 600 บาทตอเดือน  จํานวน  6  เดือน 
2.1.2  เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนแลว ใหนํา

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไปดําเนินงานตามโครงการฯ โดยไมตองตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอํานาจปลัดกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 4  ยกเวน 

การปฏิบัติตามระเบียบขอ 15  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับการจัดสรร   

ตามโครงการเรงดวนของรัฐบาลไปใชจายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
2.1.3 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอุดหนุนงบประมาณตามท่ีไดรับใหแก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือไปดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) ท่ีเสนอขอรับงบประมาณ  (โดยใหดําเนินการตามแนวทางหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2611  ลงวันท่ี 4  สิงหาคม  2547 และระเบียบวิธีการงบประมาณท่ีเก่ียวของ) 
2.1.4 โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด  จะตองเปนโครงการ/

กิจกรรมท่ีดําเนินการครอบคลุมท้ังจังหวัด  และประชาชนในจังหวัดตองไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง  โดยมี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนแกนหลักในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ในพ้ืนท่ี  ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2552   โดยจะตองไดรับสวัสดิการคาตอบแทน(คาปวยการ)    

ในอัตราคนละ 600 บาทตอเดือน  

2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2.2.1 การแจงการจัดสรรงบประมาณ 

(1) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด แจงการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงไดรับทราบ 

/(2) องคการ... 



 
 

(2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด แจงแนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณ

ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ  เพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) พรอมแผนการใชจายงบประมาณ  สงใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการฯ  
ท้ังนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประสานกระทรวงสาธารณสุขใหแจงสํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดทราบ

การดําเนินงานดังกลาวแลว 
 

2.2.2  การจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ 
(1)   ใหองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเสนอขอรับงบประมาณ โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงค ดังนี้  
-  การเสริมสรางขวัญ กําลังใจ และแรงจูงในในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  เพ่ือสรางแรงจูงใจหนุนเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธภิาพ 

ตามนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเชิงรุก  โดยตองจัดใหมีสวัสดิการคาตอบแทน 

(คาปวยการ)ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการชวยปฏิบัติงาน  โดยจะตองไดรับ

สวัสดิการคาตอบแทน(คาปวยการ)ในอัตราคนละ 600 บาทตอเดือน  จํานวน 6 เดือน (ตั้งแตเดือนเมษายน 

ถึง เดือนกันยายน  2552) 

-  การสงเสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)   

ท่ัวประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพในทองถ่ินและชุมชน  การดูแลเด็ก  ผูสูงอายุ  คนพิการ 

การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคในชุมชน  

           -  การพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเชิงรุกใหกับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหสอดคลองกับสภาพปญหาสาธารณสุขท่ีเปล่ียนแปลงไป 
           -  การสงเสริม สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

สามารถจัดกิจกรรมการแกไขปญหาและพัฒนาสาธารณสุขของชุมชน ตลอดจนใหบริการประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
    -  การสรางกระแสการเคล่ือนไหวของประชาชนใหเขามามีสวนรวมพัฒนา

สุขภาพดานสาธารณสุขของชุมชน 
    -  การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จะตองมุงผลประโยชนสูงสุดตอ

ทองถ่ินและประชาชนในจังหวัด 
 

2.2.3 การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจายงบประมาณ 
(1) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่เสนอ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  และนําเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติ  ใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน  นับแตวันท่ีไดรับโครงการ/กิจกรรมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ภายใน 7 วัน  นับแตวันท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ   

(3) ในการเบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดใหระบุเง่ือนไข
การอุดหนุนงบประมาณฯ  โดยใหแบงงวดเงินอุดหนุนเปน 2 งวด งวดท่ี 1 ตั้งแตเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน  

2552  และงวดท่ี 2 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2552 

/2.2.4 การ... 
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2.2.4 การดําเนินงานตามโครงการ 
(1)  การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จะตองเปนไปตามท่ีไดรับอนุมัติ

จากผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด แจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหรายงาน

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ พรอมผลการเบิกจายงบประมาณใหองคการบริหารสวนจังหวัด

ทราบทุกเดือน  
(3) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาวแลว  ใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงคืนงบประมาณพรอมดอกเบี้ย(ถามี)ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  และใหงบประมาณนั้น

ตกเปนเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด  ท้ังนี้ขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณานํางบประมาณ

เหลือจายดังกลาวไปสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐานตอไป 
 

2.2.5 การติดตามผล 
(1)  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตรวจติดตามใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดดําเนินการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม และ

รายงานผลการดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ    

ทุกเดือน  โดยใหรายงานกอนวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
(2)  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ดําเนินการตรวจติดตาม

เรงรัดใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการอุดหนุนงบประมาณใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ไปดําเนินการโครงการฯ ดังกลาว ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และรายงานผลการดําเนินงานให 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบทุกเดือน  โดยใหรายงานกอนวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
  

…………………………………………………………….. 
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แบบรายงานการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) เชิงรุก

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

องคการบริหารสวนจังหวัด...................................................     จังหวัด................................

ประจําเดือน ......................................  พ.ศ. 2552

ที่ โครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. หนวยงานที่ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณที่อุดหนุน จํานวน อสม. ที่ไดรับ งบประมาณที่เบิกจาย

ใหแกโครงการฯ (บาท) คาปวยการตามโครงการฯ (คน) คาปวยการให อสม.
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ผูรับรอง

               (                                               )

ตําแหนง................................................



จํานวน อสม. ที่มีสิทธิในพ้ืนที่

(ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)

1 กระบ่ี 11,926,800 6,626

2 กาญจนบุรี 24,588,000 13,660

3 กาฬสินธุ 32,455,800 18,031

4 กําแพงเพชร 18,898,200 10,499

5 ขอนแกน 59,792,400 33,218

6 จันทบุรี 14,898,600 8,277

7 ฉะเชิงเทรา 17,886,600 9,937

8 ชลบุรี 20,845,800 11,581

9 ชัยนาท 16,522,200 9,179

10 ชัยภูมิ 41,252,400 22,918

11 ชุมพร 19,227,600 10,682

12 เชียงราย 42,971,400 23,873

13 เชียงใหม 58,914,000 32,730

14 ตรัง 17,208,000 9,560

15 ตราด 7,365,600 4,092

16 ตาก 18,925,200 10,514

17 นครนายก 7,113,600 3,952

18 นครปฐม 15,555,600 8,642

19 นครพนม 22,420,800 12,456

20 นครราชสีมา 91,391,400 50,773

21 นครศรีธรรมราช 44,299,800 24,611

22 นครสวรรค 30,180,600 16,767

23 นนทบุรี 13,525,200 7,514

24 นราธิวาส 11,615,400 6,453

25 นาน 19,213,200 10,674

26 บุรีรัมย 49,104,000 27,280

27 ปทุมธานี 13,017,600 7,232

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) เชิงรุก ป 2552
งวดที่ 1  เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2552

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบหนาการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 

ที่ อบจ. งบประมาณที่จัดสรร (บาท) หมายเหตุ



จํานวน อสม. ที่มีสิทธิในพ้ืนที่

(ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
ที่ อบจ. งบประมาณที่จัดสรร (บาท) หมายเหตุ

28 ประจวบคีรีขันธ 11,916,000 6,620

29 ปราจีนบุรี 15,832,800 8,796

30 ปตตานี 8,865,000 4,925

31 พระนครศรีอยุธยา 19,204,200 10,669

32 พะเยา 26,377,200 14,654

33 พังงา 8,391,600 4,662

34 พัทลุง 17,893,800 9,941

35 พิจิตร 23,418,000 13,010

36 พิษณุโลก 28,785,600 15,992

37 เพชรบุรี 13,118,400 7,288

38 เพชรบูรณ 29,727,000 16,515

39 แพร 22,033,800 12,241

40 ภูเก็ต 2,833,200 1,574

41 มหาสารคาม 32,860,800 18,256

42 มุกดาหาร 12,164,400 6,758

43 แมฮองสอน 6,370,200 3,539

44 ยโสธร 18,808,200 10,449

45 ยะลา 7,558,200 4,199

46 รอยเอ็ด 60,568,200 33,649

47 ระนอง 4,824,000 2,680

48 ระยอง 16,097,400 8,943

49 ราชบุรี 19,468,800 10,816

50 ลพบรีุ 19,103,400 10,613

51 ลําปาง 33,498,000 18,610

52 ลําพูน 19,060,200 10,589

53 เลย 24,890,400 13,828

54 ศรีสะเกษ 47,485,800 26,381

55 สกลนคร 39,241,800 21,801

56 สงขลา 29,262,600 16,257

57 สตูล 8,083,800 4,491

58 สมุทรปราการ 12,519,000 6,955



จํานวน อสม. ที่มีสิทธิในพ้ืนที่

(ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
ที่ อบจ. งบประมาณที่จัดสรร (บาท) หมายเหตุ

59 สมุทรสงคราม 3,247,200 1,804

60 สมุทรสาคร 4,293,000 2,385

61 สระแกว 14,385,600 7,992

62 สระบุรี 16,239,600 9,022

63 สิงหบุรี 7,821,000 4,345

64 สุโขทัย 22,755,600 12,642

65 สุพรรณบุรี 25,678,800 14,266

66 สุราษฎรธานี 28,742,400 15,968

67 สุรินทร 43,939,800 24,411

68 หนองคาย 30,648,600 17,027

69 หนองบัวลําภู 17,101,800 9,501

70 อางทอง 7,785,000 4,325

71 อํานาจเจริญ 12,916,800 7,176

72 อุดรธานี 50,270,400 27,928

73 อุตรดิตถ 18,883,800 10,491

74 อุทัยธานี 11,212,200 6,229

75 อุบลราชธานี 60,118,200 33,399

1,757,417,400 976,343รวม


