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ถาม-ตอบ (เฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ อสม.)
การรับสมัครและการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ เพือ่ ดูแลผูส้ ูงอายุทีม่ ีภาวะพึง่ พิง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 4642 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563)
-----------------1.ถาม : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเข้ าร่ วมโครงการอาสาสมัครบริ บาลท้ องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สงู อายุท่มี ีภาวะพึ่งพิงได้ หรือไม่ ?
ตอบ : ได้ คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ออกตามความในข้ อ 3 ข้ อ 4 และข้ อ 8 แห่ ง
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยอาสาสมัครบริ บาลท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้ จ่าย พ.ศ.2562 ไม่มีกําหนดข้อห้ามไว้แต่อย่างใด
2.ถาม : การที่อ าสาสมั ครสาธารณสุข ประจํา หมู่ บ้ า น (อสม.) ได้ รั บ ค่ า ป่ วยการ ตามระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่ วยการของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552
ถือเป็ น “บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎหมายโดยได้ รับค่าตอบแทนประจํา” ซึ่งเป็ นลักษณะต้ องห้ ามของการ
เป็ นอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นหรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ใช่ ตามระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้ วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ.2554
ข้ อ 30 กํา หนดว่ า “อาสาสมั ครสาธารณสุขประจําหมู่ บ้า นมีสิทธิได้ รั บ เงินค่ า ป่ วยการในการปฏิบัติหน้ า ที่
ตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด” การได้รบั เงินค่าป่ วยการเป็ นรายเดือนของ อสม. จึ งมิใช่ การ
ได้รบั ค่ าตอบแทนประจํ า ตามความหมายที่กําหนดในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิน่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
ออกตามความในข้ อ 3 ข้ อ 4 และข้ อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการเบิกค่าใช้ จ่าย พ.ศ.2562 แต่อย่างใด
3.ถาม : ผู้ท่ผี ่านคัดเลือก ผ่านการอบรมและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีคาํ สั่งแต่งตั้งเป็ นอาสาสมัครบริบาล
ท้ องถิ่นแล้ ว กรณีผ้ ูน้ันเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อยู่ก่อน จะยังคงได้ รับเงินค่าป่ วยการ
รายเดือนของ อสม. อยู่หรือไม่ ?
ตอบ : อาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นมีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็ นค่าป่ วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
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ออกตามความในข้ อ 3 ข้ อ 4 และข้ อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการเบิกค่าใช้ จ่าย พ.ศ.2562
สําหรับการได้รบั เงินค่ าป่ วยการรายเดือนของ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํ าหมู่ บา้ น (อสม.)
ย่อมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
4 พฤศจิกายน 2563
----------------เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้ จ่าย พ.ศ.2562
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ.2554
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่ วยการของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
พ.ศ. 2552
4. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวั นที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่ อง การ
กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุท่มี ีภาวะพึ่งพิงในระยพยาว และหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข อัตรา
ค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4642 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้ อม
ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้ องถิ่นเพื่อดูแลผู้สงู อายุท่มี ีภาวะพึ่งพิง
สามารถโหลดเอกสารอ้างอิงได้ตาม QR CODE นี้
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