“สภาพัฒน์” แจงข้อเท็จจริงกรณีเงินเพิ่มพิเศษของ อสม.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ กรณีสภาพัฒน์ฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาตัดเงินช่วยเหลือ อสม. จาก 19 เดือน เหลือ 7 เดือน โดยมิได้คานึงถึง
บทบาทและภารกิจของ อสม. ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นั้น
สภาพัฒน์ฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ขอเรียน
ข้อเท็จจริง ดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ
โครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงานหรือโครงการที่ 1) ตามบัญชีท้ายพระราช
กาหนดฯ ซึ่งแผนงานดังกล่าวมีกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ สาหรับการเตรียมความพร้อม และการ
แก้ไขปัญหากรณีที่เกิดการระบาดของไวรัส Covid-19 ในวงเงิน 45,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ เ สนอโครงการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ผนงานด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรจากเงิ น กู้ ภ ายใต้
พระราชกาหนดในวงเงินรวมประมาณ 51,985 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดครอบคลุมโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกั น และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินไม่เกิน 10,019.9255 ล้านบาท
ซึ่ง มีส าระสาคัญ เป็นการจ่ายเงินเพิ่ม พิเ ศษคนละ 500 บาทต่อเดือนให้แก่อาสาสมั ครสาธารณสุข จ านวน
1,054,729 คน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – กันยายน 2564
2. การกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการที่ เสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้ พระราช
ก าหนดนั้น เป็นการด าเนินการโดยใช้ กลไกคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะอนุ กรรมการกลั่นกรองฯ
ซึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่ เ กี่ยวข้องและผู้ท รงคุณวุฒิ จากภายนอกมาร่วมกันพิจ ารณากลั่นกรอง
โครงการ โดยคณะอนุ ก รรมการฯ ที่ ก ลั่ น กรองโครงการด้ า นสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจาก
กระทรวงการคลัง (สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง) ผู้แทนจาก
สานักงบประมาณ ผู้แทนสานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสานักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก โดยคณะอนุ ก รรมการฯ ดั ง กล่ า วจะพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการและ
ทาความเห็นเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา
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สาหรับ กรณี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้า ระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข กรอบวงเงินไม่เกิน 10,019.9255 ล้านบาท นั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า อสม.
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่ง อสม. เป็นกลไกสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาด
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนที่ อสม. ได้ รั บ ในขณะนี้ จ านวน 1,000 บาทต่ อ เดื อ น
เมื่ อเปรียบเที ยบกับ ภาระงานที่ เพิ่ มขึ้น ทาให้ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขที่ขอให้มี เงินเพิ่ม พิเ ศษอีก
500 บาทต่อเดือน สาหรับ อสม. จึงมีความเหมาะสมที่ควรปรับเพิ่มให้ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้
จ่ า ยตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2563 – กั น ยายน 2564 (19 เดื อ น) นั้ น คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์อื่นสาหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ได้รับ เงินเพิ่ม เติมพิเ ศษรายเดือน และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0408.5/ว102 ลงวันที่ 5 มิ ถุนายน 2563 เรื่อง หลัก เกณฑ์ และวิธีป ฏิบัติเ กี่ ยวกั บ การเบิก จ่ายเงิ น
เพิ่มพิเ ศษสาหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่ง ก าหนดอัตราการจ่า ยเงินเพิ่ม พิเ ศษให้แ ก่บุคลากรทางการแพทย์ และระยะเวลาสิ้นสุดการจ่า ยเงิน
เพิ่มพิเศษระยะแรกดัง กล่าวไว้ที่เ ดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการฯ ได้พิจ ารณาหลัก การของหนังสือ
กระทรวงการคลังดังกล่าว ประกอบกับกรอบวงเงินด้านสาธารณสุขของพระราชกาหนดฯ ที่กาหนดไว้ในวงเงิน
45,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับภาพรวมวงเงินของแผนงานสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอใช้
จ่ายจากเงินกู้ในวงเงิน 51,985 ล้านบาท (เกินจากกรอบวงเงินของพระราชกาหนดฯ คิดเป็นจานวน 6,985 ล้านบาท)
และพิจารณาระยะเวลาการจ่ายเงินที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้จ่ายตั้งแต่มีนาคม 2563 – กันยายน 2564
คิดเป็นวงเงินประมาณ 10,019.9255 ล้านบาท และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยความไม่แน่นอนของ
การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการระบาดซ้าในช่วงต่อไปหรือไม่
ซึ่งในกรณีที่หากเกิดการระบาดในวงกว้างในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งกรอบวงเงินกู้ที่กาหนดไว้ในด้านสาธารณสุ ข
วงเงิน 45,000 ล้านบาท จะมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นเม็ดเงินหลักในการแก้ไขปัญหาการระบาด
ในกรณีที่มีการระบาดซ้าเป็นวงกว้างภายในประเทศ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จึงมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้า น (อสม.) ในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย
ค่าเยียวยา ค่าชดเชยและค่าเสี่ยงภัยสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชานาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มี
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วัตถุป ระสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ ไขปัญ หาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(แผนงานหรือโครงการที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน ให้แก่ อสม.
และ อสส. รวมจานวนไม่ เกิน 1,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2563 ถึงกันยายน
2563 กรอบวงเงินไม่ เกิน 3,622.3195 ล้า นบาท เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดีย วกันกับบุคลากรทางการ
แพทย์ อื่ น ๆ ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ เมื่ อ วั นที่ 15 เมษายน 2563 และหนั ง สื อ เวี ย นของ
กระทรวงการคลังที่กาหนดให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษถึงเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้ หากกระทรวงสาธารณสุขเห็น
ว่าสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่ จะเกิดความเสี่ยงของการระบาดมากขึ้นก็ ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่ง
นาเสนอเหตุผ ลความจ าเป็น เพื่ อ ขยายเวลาการจ่ ายเงิ นเพิ่ม พิเ ศษส าหรั บ บุ คลากรทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุขในภาพรวมต่อไป
----------------------------------
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