
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 

พ.ศ.  …. 

       

เพ่ือให้การคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และสามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 และข้อ 31 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. ....” 

ข้อ 2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(1) เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ.2554 
และปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงมีสิทธิเสนอ
ชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

 (2) เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงมีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

 (3) เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพ้ืนที่ 4 อ าเภอ
ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี อย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงมีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

 (4) เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 ปีจึงมีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

 การนับจ านวนปี ให้นับปีถัดจากปีที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เป็นปีที่ 1 เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2555 จะมีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับ
การคัดเลือกได้ในป ีพ.ศ.2562 

ข้อ 3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อขอรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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ข้อ 4 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ให้คัดเลือกในสาขาหลักและ
สาขาพิเศษดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาหลักจ านวน 11 สาขา 
 (ก) สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 (ข) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
 (ค) สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
 (ง) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 (จ) สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้าง 

หลักประกันสุขภาพ 
 (ฉ) สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 (ช) สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 (ซ) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
 (ฌ) สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
 (ญ) สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
 (ฎ) สาขาทันตสุขภาพ 

(2) สาขาพิเศษจ านวน 3 สาขา 
 (ก) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้

       (ข) อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
 (ค) อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ข้อ 5 เป้าหมายการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 
(1)  สาขาหลัก จ านวน 11 สาขา 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ก าหนดการคัดเลือกเป็น  
6 ระดับ ระดับละ ๑๑ สาขา สาขาละ 1 คน ได้แก่ ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ 
ระดับภาค และระดับชาติ 

(2) สาขาพิเศษจ านวน 3 สาขา 
(ก)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 

ให้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติจังหวัดละ 1 คน 
(ข) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ก าหนดการคัดเลือกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับจังหวัด จ านวน ๑๑ สาขา สาขาละ 1 คน และให้คัดเลือกจากระดับจังหวัด 11 คน เป็นระดับชาต ิ1 คน 
(ค) อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก าหนดการคัดเลือก

เป็นระดับจังหวัดหรือองค์การ สาขาละ 1 คนและให้คัดเลือกเป็นระดับชาติ1 คน 

 ข้อ 6 คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นในแต่ละระดับ และ
คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น  ระดับชาติ  
มีดังต่อไปนี้ 

 (1) ระดับต าบล และระดับอ าเภอให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับต าบลและอ าเภอ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน หรือ
เครือข่ายภาคประชาชน หรือตามความเหมาะสม 
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 (2) ระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด 

 (3) ระดับเขตสุขภาพให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพ เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ แต่งตั้ง คณะกรรมการ
คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ จ านวน  ๑๑ สาขา  

 (4) ระดับภาค และระดับชาติ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาคและระดับชาติ ๑๑ สาขา  

 (5)  พ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ 

 (6) กรุ ง เทพมหานคร ให้ผู้ อ านวยการส านักอนามัย กรุง เทพมหานคร แต่งตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขกรุง เทพมหานคร ดี เด่น โดยมีองค์ประกอบตามที่
กรุงเทพมหานครก าหนด และมีผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข เป็น
คณะกรรมการร่วม 

 (7) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดีเด่น โดยมี
องค์ประกอบตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก าหนด 

(8) คณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง 

 

                 ข้อ 7 รูปแบบและวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 
 (1) รูปแบบและวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับต าบล 

ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ข้อ 7 รูปแบบและวิธีการให้เป็นไปตามวิธีการที่อ าเภอหรือจังหวัดก าหนดตาม
ความเหมาะสม 

 (2) รูปแบบและวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
สุขภาพ ดังต่อไปนี้  

 (ก) คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต
สุขภาพมีหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ตามเอกสารของผู้สมัครที่จังหวัดเสนอชื่อเข้าคัดเลือก  
สาขาละ 1 คน  จากการบันทึกผลงานในระบบฐานข้อมูล อสม. ดีเด่น ทางอินเตอร์เน็ต  และให้คะแนน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเด่นระดับเขตสุขภาพ หากคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรลงประเมินในพ้ืนที่ก็สามารถด าเนินการได้ 

 (ข) ใช้รูปแบบและวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพก าหนด     

(3) รูปแบบและวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาคและ
ระดับชาติ ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาคและระดับชาติ 
ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับภาคและระดับชาติตามรูปแบบและวิธีการ
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 
ให้เป็นตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 
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 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับต่างๆ เสนอรายชื่อ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้บันทึกผลการ
คัดเลือกในฐานข้อมูล อสม. ดีเด่น ทางอินเทอร์เน็ตตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

 (1) ระดับจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 
 (2) ระดับเขตสุขภาพ ภายในเดือนธันวาคม 
 (3) ระดับภาคและระดับชาติ ภายในเดือนมกราคม 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับภาคและ
ระดับชาติทุกคณะเสนอผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดับภาค และระดับชาติ 
ต่อคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกและประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น  
ระดับชาติ  พิจารณารับรอง ผลของการพิจารณารับรองของคณะกรรมการดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 11 การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับต าบล  
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ระดับภาค และระดับชาติ มีดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้จังหวัดประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับต าบล
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 (2) ให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับเขตสุขภาพระดับภาคและ
ระดับชาติ 

 (ข) ทีมเครือข่ายสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดผู้ให้การสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ 

(3) ให้กรุงเทพมหานครประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น 
(4) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุข  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดีเด่น ในระดับองค์กร 
ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเสนอชื่อเพ่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่นระดับชาติตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น มีสิทธิได้รับการประกาศเกียรติคุณสูงสุดเพียง
รางวัลเดียว 

ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

         ประกาศ  ณ  วันที่            พ.ศ. 2561 
 

 

                  (นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร)     
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข         
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 
ข้อ 1 ผู้ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ใน

แต่ละปี แต่ละระดับ แต่ละสาขาจะต้องมีคะแนนรวมจากคะแนนเต็ม 300 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
และเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 100 คะแนน ดังต่อไปนี้ 

     (1.1) การครองตน หมายถึงการเป็นผู้มีสุขภาพดี มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมี
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีมนุษย์สัมพันธ์และ
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน เสียสละเพ่ือส่วนรวม และขยันหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (30 คะแนน)  

     (1.2) การครองคน หมายถึงการมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูง
ใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ (30 คะแนน) ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ 
 (ข) ความสามารถในการร่วมงานสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ 
 (ค) ให้บริการแก่ประชาชนและแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 (ง) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 (จ) การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ 

   (1.3) การครองงาน หมายถึงการมีความสามารถปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่  และงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างดี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ (40 คะแนน) ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 (ข) ความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 (ค) สามารถขยายบทบาทของการเป็นผู้น า 
 (ง) ความพากเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ 
 (จ) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
(ฉ) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
(ช) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 (2) หลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา จ านวน 100 คะแนน มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความรู้ที่จ าเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับสาขาที่เข้ารับ
การคัดเลือก (10 คะแนน) 

 (ข) การปฏิบัติตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในสาขาที่คัดเลือก  
(20 คะแนน)  

 (ค) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
เกี่ยวกับสาขาที่เข้ารับการคัดเลือก (20 คะแนน) 

(ง) ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ (20 คะแนน) 
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 (จ) กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับสาขาที่เข้ารับการ
คัดเลือก (30 คะแนน) 

 
 
(3) ผลงานความส าเร็จในสาขาที่คัดเลือก/ผลงานเด่น/นวัตกรรม จ านวน 100 คะแนน  

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ผลผลิต  ผลลัพธ์  ผลกระทบ และสิ่งที่ภาคภูมิใจในสาขาท่ีเข้ารับการคัดเลือก โดยเป็นผลงาน

เชิงประจักษ์ เชื่อมโยงจากอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตามจุดหมายปลายทาง และเป็นนวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่

 

 กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครสาธารณสุข
ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
พิเศษชายแดนภาคใต้ ให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์
อ่ืนตามความเหมาะสมของแต่ละประเภท 

 

ข้อ 2 การคัดเลือกให้ใช้แบบประเมินตามเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านดีเด่นตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 

 

 

     ร่าง 
     พิมพ์ 
     ตรวจ 

ร่าง..................................... 
พิมพ.์................................. 
ตรวจ................................. 


