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แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

84 ภาคผนวก  ค 

 

ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 62822  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 17  ตุลาคม  2549 

เร่ือง      แนวทางการใชจายเงินอดุหนุนสําหรับสนบัสนุนการบริการสาธารณสุข 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทกุจังหวดั  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1478  
  ลงวันที ่5 กันยายน 2549 
 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018  
  ลงวันที ่6 ตุลาคม 2548 

 ดวยสํานักงบประมาณมีหนังสืออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550 
เงินอุดหนุนทั่วไป\ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข วงเงินงบประมาณ 1 ใน 4  
ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549  

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2550  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ใหไตรมาสแรกจํานวน 1    
ใน 4 ของงบประมาณรายจายประจําป  พ .ศ . 2549 โดยขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง                    
สวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
 1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่อใชในการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จะจัดสรรใหชุมชน/หมูบานละ 2,500.- บาทกอน สวนที่เหลือ          
อีกจํานวน 7,500.- บาทตอแหง จะจัดสรรใหเมื่องบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2550  อนุมัติ 
 

/2. เงินอุดหนนุ... 
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 2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่อใชเปนคาตอบแทน
แพทย พยาบาล และฝกอบรมใหความรูกลุมตางๆ ที่ไดจัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดใหญในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จะจัดสรรใหเมื่องบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2550 อนุมัติ สําหรับคาตอบแทนแพทย พยาบาล หากเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดใหญใด มีความจําเปนตองเบิกจาย ใหนําเงินสะสมมาดําเนินการไปพลางกอน  

  อนึ่ง เพื่อใหการใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขใน
การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนไปดวยความเรียบรอย ขอใหจังหวัด
ดําเนินการและแจงเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลไดทราบแนวทางการใชจายเงินอุดหนุน
ตามหนังสือที่อางถึง ตลอดจนชี้แจงหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณตามขอ 1 ใหอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ไดทราบโดยทั่วกัน 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
  ธวัชชัย  ฟกอังกูร  
   (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-9000 ตอ 4133-4135 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1478  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 5  ตุลาคม  2549 

เร่ือง      ซักซอมแนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปทางดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449   
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2548 
 2.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018  
  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 
 3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 1865  ลงวันที่ 2 มิถุนายน  2549 

 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549  เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน เนื่องจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศใชบังคับไมทันวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยใหใชงบประมาณ    
ไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สํานักงบประมาณกําหนด ซ่ึงไดกําหนดใหใชจายงบประมาณได           
ไมเกิน 3 ใน 4 ของงบประมาณรายจายในแตละแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
การจัดสรรและเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคม เงินอุดหนุนสําหรับ
สนบัสนุนสถานสงเคราะหคนชรา  และเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน 

/ (เงินอาสา........



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ค 87 

(เงินอาสาสมัครสาธารณสุข)  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง จึงขอใหจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้ 
 1. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน           
งวดแรกจํานวน 6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550 ตามจํานวนคนที่ไดรับ          
อยูเดิมกอน โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 1 ดังนี้  
  1.1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา ใหจายใน
อัตรารายละ 300 บาทตอเดือน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการ             
เบิกจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 
  1.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ใหจายในอัตรารายละ 
500 บาทตอเดือน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. 2539 
  1.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 
500 บาทตอเดือน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุน
สงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 
 2. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน (เงินอาสาสมัคร
สาธารณสุข) ใหถือปฏิบัติตามหนังสือที่อางถึง 2 โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจัดสรร
งบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเบิกจายใหกับชุมชน/หมูบานที่ไดรับการจัดสรร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กอน ในอัตราชุมชน/หมูบานละ 10,000.- บาท และหากจังหวัดพบวา
จํานวนชุมชน/หมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดรับงบประมาณต่ํากวาจํานวนชุมชน/
หมูบานที่มีอยูจริง ใหจังหวัดปรับเกลี่ยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับ
งบประมาณสูงกวาจํานวนชุมชน/หมูบานที่มีอยูจริง ไปเพิ่มใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่ยังขาดอยูใหครบตามจํานวน และหากยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไดรับงบประมาณต่ํากวา
หรือสูงกวาจํานวนชุมชน/หมูบาน ที่มีอยูจริง ใหจังหวัดรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

/ทราบภายใน.... 
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ทราบภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณ
กลับมาตั้งจาย ณ สวนกลาง 
 3. กรณีเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยบริการทางสังคมและเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา ใหเบิกจายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ยกเวน เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา ในสวนของคาอาหารของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา           
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจัดสรรใหในอัตราคนละ 40 บาทตอวัน ไปพลางกอน แตหาก
องคการบริหารสวนจังหวัดใดมีความประสงคจะเบิกจายในอัตราคนละ  80 บาทตอวัน ตามหนังสือ
ที่อางถึง 3 ก็ใหตั้งงบประมาณสมทบหรือยืมเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อจายเปน
คาอาหารดังกลาวได  โดยใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 อนึ่ง ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาวขางตน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินสะสมมาดําเนินการไปพลางกอน โดยให  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ               
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 88 วรรค 2 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 ธวัชชัย  ฟกอังกูร 
 (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท/โทรสาร 02-241-9000 ตอ 4133-4135 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 2018  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 6 ตุลาคม 2548 

เร่ือง แนวทางการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

ส่ิงที่สงมาดวย  1. แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 1 ชุด  

2. แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเปน                
งบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาส          
ในเขตเมือง จํานวน 1 ชุด  

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2549 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินงานในดานการสาธารณสุข ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน และเงินอุดหนุน
เปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง จํานวน 
974,686,000 บาท (เการอยเจ็ดสิบสี่ลานหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาแลวเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจ
ทางดานสาธารณสุขเปนไปอยางตอเนื่อง และเปนการเตรียมความพรอมในระหวางที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอใหจังหวัดแจงแนวทางการดําเนินการ 
 
 

         / ใชจาย… 
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ใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
         

ขอแสดงความนับถือ 
ธวัชชัย ฟกอังกูร 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
สวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โทรศัพท 0-2241-9000 ตอ 4132-5 
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แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงนิอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมลูฐาน 

…………………………………….. 
 

1.  กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนไดรับการดูแลและการบริการในเบื้องตนเพื่อใหมีสุขภาพอนามัย และมีสุขภาวะที่
สมบูรณแข็งแรงมีทักษะในการดูแลตนเองและมีสวนรวมในการจัดปจจัยส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรเงินอุดหนุนใหอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เปนผูดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานภายใตความตองการของประชาชน
ในชุมชน/หมูบาน 

2.  หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
 2.1 หลักเกณฑ 
  2.1.1 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ตามจํานวนชุมชน/หมูบานในเขตพื้นที่ทุกแหง ๆ ละ 10,000 บาท 
  2.1.2 เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ตั้งรับงบประมาณเปนเงินอุดหนุนทั่วไป
แบบมีวัตถุประสงค โดยไมตองตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อเบิกจาย
ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน 
  2.1.3 แผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน/หมูบาน ที่เสนอขอรับงบประมาณ
จากเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลจะตองเปนแผนพัฒนาสุขภาพตามความตองการของ
ประชาชนในชุมชน/หมูบาน ซ่ึงอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนผูจัดทําโดยใหประชาชนใน
ชุมชน/หมูบานมีสวนรวมเสนอแนะ 
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 2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  2.2.1 การแจงการจัดสรรงบประมาณ 
   (1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด แจงการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการ 
ดําเนินงานใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงไดทราบ 
   (2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แจงการจัดสรรงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการใชจายงบประมาณใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพโดยใหประชาชนในชุมชน/หมูบานมีสวนรวมเสนอแนะ และสงใหเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ 
  2.2.2 การจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ 
   (1) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพและวิธีการ
ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาสุขภาพ ภายใต 3 กลุมกิจกรรม ดังนี้ 
    - การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข โดยเปนคาใชจายสําหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝกงาน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาพาหนะเดินทาง คาวัสดุอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาเชาที่พัก 
ฯลฯ 
     - การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ โดยเปนคาใชจายสําหรับ
การจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ การบํารุงรักษาและการ
ซอมแซม เชน คาจาง คาวัสดุอุปกรณ คาครุภัณฑ คาโฆษณาและเผยแพร คาพาหนะและขนสง 
ฯลฯ 
    - การบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ครุภัณฑ การบํารุงรักษา และการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ คาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา คาไฟฟา) 
คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเล้ียงของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผูมาชวยปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ใหเบิกจายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยโดยอนุโลม        
ในอัตราเทียบเทากับบุคคลภายนอก) ฯลฯ  
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   (2) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดสงแผนพัฒนาสุขภาพใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพและเปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี “เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน/
หมูบาน....” โดยมีเงื่อนไขการสั่งจาย 2 ใน 3 คน และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบลทราบ 
   (3) ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบแผนพัฒนาสุขภาพและ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และจัดทําแผนการเบิกจายเงินสงสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัดใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ 
  2.2.3 การโอนเงิน 

(1) เมื่อไดรับแผนเบิกจายเงินจากเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลให
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดโอนเงินงบประมาณใหกับเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ภายใน 2 
วันทําการ 

(2) ใหเทศบาล /องคการบริหารสวนตําบลเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามขอ 2.2.2 (2) ภายใน 2 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

(3) เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีแลวให
ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินทั้ง 3 คน ตามขอ 2.2.2 (2) ลงลายมือช่ือในใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 
(ถามี) สงใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลไวเปนหลักฐานภายใน 3 วันทําการ 
  2.2.4 การดําเนินงานตามโครงการ 

(1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพจะตองเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) การใชจายเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพจะตอง
มีหลักฐานการเบิกจาย (ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน) และใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ที่ไดรับมอบหมายเปนผูเก็บหลักฐานไวเพื่อรอการตรวจสอบ 

(3) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑเพื่อดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสุขภาพใหใชราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของทางราชการโดยอนุโลม 
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(4) หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานดังกลาวแลว ใหตกเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อดําเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานตอไป 

(5) ใหอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม .) รายงานผลการดําเนินงานให
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทราบตามรูปแบบและระยะเวลาที่เทศบาล/องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  
  2.2.5 การสนับสนุนตรวจติดตามผล 
   (1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด ดําเนินการตรวจติดตามเรงรัดใหเทศบาล/
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนการเบิกจาย
งบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
   (2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงอาจจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) และดําเนินการตรวจติดตามใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดําเนินการ               
ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนรายงานใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทราบ และรายงานผลการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณ ใหสํานักงานทองถ่ิน
จังหวัดทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด    
 
 

----------------------------------------------- 
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แนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

สําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง 
................................................................................... 

 
1.  กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาส
ในเขตเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญพัฒนา                
ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลโดยการจางแพทย พยาบาล รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุข 
และพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขใหแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในดานตางๆ เชน การใหความรูในดานงานสุขาภิบาลอาหาร งานปองกัน
และควบคุมโรค การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเด็ก เพื่อใหประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนางานดานสาธารณสุข 

2.  หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 
เปนเงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค โดยไมตองตราเปนขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อดําเนินการใชจายดังตอไปนี้ 
 1. คาตอบแทน คาจางพิเศษ คาลวงเวลา สําหรับแพทย พยาบาล รวมถึงเจาหนาท่ีดาน 
สาธารณสุข และดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  1.1 หลักเกณฑ 
   จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนเงินคาตอบแทน        
คาลวงเวลา สําหรับบุคลากรทางการแพทยและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในสังกัดเทศบาล/องคการ
บริหารสวนตําบลและเปนเงินคาจางพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทยจากกระทรวงสาธารณสุข 
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ชวยปฏิบัติงานใหแกเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 
 



มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

96 ภาคผนวก  ค 

  1.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ขอบุคลากรทางการแพทยและดานอื่นๆ มาปฏิบัติหนาที่ทางดานการสาธารณสุข เชน การออก
หนวยแพทยเคลื่อนที่ การจางบุคลากรทางการแพทยมาประจําชั่วคราวที่ศูนยบริการสาธารณสุข
ตามความเหมาะสม เปนตน และการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
 2.  คาใชจายในการอบรมกลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร 
  2.1 หลักเกณฑ 
   จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดฝกอบรมใหความรูแกกลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร (กลุมเปาหมาย) เชน 
ผูประกอบการที่ขายอาหารน้ําดื่ม ประเภทหาบเร แผงลอย ผูประกอบการแปรรูปอาหารทั้งแบบ
สําเร็จหรือกึ่งสําเร็จรูป ผูประกอบอาหารในตลาดสด ผูประกอบอาหารในรานอาหาร โรงเรียน 
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ผูประกอบอาหารตามสถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว รานคา
หรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อสงมอบหรือขายตอ เปนตน 
  2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 
   ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดฝกอบรม สําหรับ
กลุมเปาหมายใหกําหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตาํบล
แตละแหง หากมีกลุมเปาหมายไมเพียงพออาจพิจารณาอบรมกลุมตางๆ เพิ่มเติมแลวแตความ
เหมาะสมในหัวขอที่เกี่ยวของกับการสุขาภิบาลหรืออนามัยอาหาร 
 3.  คาใชจายในการอบรมกลุมเสี่ยง 
  3.1 หลักเกณฑ 
   จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนคาใชจายในการ        
จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในงานปองกันและควบคุมโรค โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก กลุม
ที่มีความเสี่ยงตอโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส โรคเลปโตสไปโรซิส              
โรคไขหวัดนกหรือกลุมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อตาง ๆ และกลุมผูมีโอกาสเขาไปใชส่ิงเสพติด เปนตน 
  3.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 
   ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดฝกอบรม สําหรับ
กลุมเปาหมายใหกําหนดตามลักษณะแบบแผนของโรคที่ปรากฏในแตละพื้นที่ตามความเหมาะสม
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และความพรอมของแตละเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีความครอบคลุมกลุม
บุคคลทุกวัยในเขตชุมชน/หมูบาน และใหมีความครอบคลุมงานโรคติดตอระหวางสัตวสูคนซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของงานดานสัตวแพทยดวย 
 4.  คาใชจายในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 
  4.1 หลักเกณฑ 
   จัดสรรใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในเรื่องตางๆ ไดแก อนามัยแมและเด็ก อนามัยผูสูงอายุ อนามัย
โรงเรียน อนามัยชุมชน ทันตอนามัย วางแผนครอบครัว โภชนาการ สุขศึกษา สุขภาพจิต การ           
ออกกําลังกาย เปนตน 
  4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 
   ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพตาม
ความเหมาะสมในลักษณะการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค การ
เผยแพรประชาสัมพันธ การฝกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เปนตน 
 5.  การตรวจติดตามผล 
  (1) ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดติดตามและเรงรัดใหเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดใหญ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามหลักเกณฑและระยะเวลา          
ที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนการเบิกจายงบประมาณใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินทราบ 
  (2) เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญรายงานผลการดําเนินงาน
และผลการเบิกจายใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทราบตามแบบและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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