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แนวทางการกระจายอาํนาจดานสขุภาพ * 
 

1. ความเปนมา 
 

 1.1  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.  2542  บัญญัติขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไดนําไปสูแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2545  ซ่ึงรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว 
 1.2 ในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรายละเอียดที่
สําคัญไว 2 กลุม คือ  
  1.2.1 การใหมกีลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึ้นมารองรับการถายโอน
สถานบริการสุขภาพ โดยมุงเนนการถายโอนสถานบริการสุขภาพในลกัษณะเครือขาย (เปนพวง) และให
มีการ  ถายโอนงานหลักประกันสุขภาพ(30 บาท) ใหแก กสพ. ภายในป พ.ศ. 2546 
  พ.ศ. 2545 มีการแตงตั้ง กสพ. ขึ้น โดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่เปน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ใน 52 จังหวดั และเนนหนกัใน 10 จังหวดั แตการดําเนนิการ
หยุดชะงัก เพราะมีนโยบายเรงดวนเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกนัสุขภาพถวน
หนา และการปฏิรูประบบราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
  1.2.2 การถายโอนภารกจิดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 34 
ภารกิจ จาก 7 กรม ซ่ึงไดดําเนินการมาระดับหนึ่ง แตยังต่ํากวาเปาหมายตามแผนปฏบิัติการฯ พ.ศ. 2545 
ซ่ึงผลการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติการฯ จนถึง กุมภาพนัธ 2548  มีดังนี ้
  1) ภารกจิที่มีการถายโอนแลว  จํานวน 7 ภารกิจ 
  1.1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถายโอนภารกิจ จํานวน 1 ภารกจิ คือ 
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ โดยงบประมาณ ป 2547 ไดตัดโอนไปตัง้ที่กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จํานวน 525,090,000.00 บาท 
  1.2) กรมอนามัย ถายโอนภารกิจ 6 ภารกิจ คือ  
   1.2.1) การแกไขปญหาเดก็น้ําหนกัต่ํากวาเกณฑ ป 2544 – 2545 รวม
งบประมาณ 286,800,000.00  บาท 
   1.2.2) การจัดหาและพฒันาน้ําสะอาด (สนับสนุนวัสด)ุ งบประมาณตัดโอนไป
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจอยูทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม
งบประมาณ 832,478,000.00 บาท  
   1.2.3) การสงเสริมสุขภาพกลุมแมและเดก็ 

* แนวทางนี้นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 15 มีนาคม 2549 



 

   1.2.4) การสงเสริมสุขภาพเด็กกลุมวยัเรียนและเยาวชน 
   1.2.5) การสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน 
   1.2.6) การสงเสริมสุขภาพเด็กและกลุมวัยผูสูงอายุ 
หมายเหตุ : ภารกิจ 1.2.3) –1.2.6) เปนภารกจิที่ไมมีการตั้งงบประมาณ เปนการสงเสริมความรูซ่ึงดําเนินการ
แลว 
  1.3) ภารกจิทีย่ังไมมีการถายโอน จํานวน 27 ภารกิจ (ซ่ึงบางภารกิจถูกปรับไปตาม 
พ.ร.บ.ปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรมฯ และ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ) 
 

 1.3 โดยสรุป คือ การกระจายอํานาจดานสุขภาพมีความคืบหนาในระดับหนึ่ง แตยังไมได
เปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 และสถานการณเปลี่ยนแปลงไปมาก ตั้งแตป 2545 
จึงเห็นควรใหมีการทบทวน แนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหม ใหสอดคลองกับสถานการณ 
และใหเกดิผลดีที่สุดในการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 1.4 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนนิงานอยางตอเนือ่ง กระทรวงสาธารณสุขไดจัด 
ประชุมระดมสมองขึ้น 4 คร้ัง  
 1.4.1 คร้ังแรก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 โดยมีเฉพาะสวนดานสาธารณสุขตั้งแตสถานี
อนามัย จนถงึโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เขารวมประชุมดวย และมกีารสรุปขอเสนอแนวทาง
ใหมในการกระจายอํานาจดานสุขภาพขึ้น 
 1.4.2 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มา
มอบนโยบาย และมทีุกฝายที่เกีย่วของทัง้สวนกลาง สวนภูมภิาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ เขารวมประชุมดวย ซ่ึงไดขอสรุปแนวทางการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพ ที่ปรับจากขอเสนอในการประชุมครั้งแรก เมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2548 
 1.4.3 คร้ังที่ 3 นําเสนอตอทีป่ระชุมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 และได
ปรับแกตามความเหน็จากทีป่ระชุม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอใหจัดประชุมระดมสมอง  
อีกครั้ง 
 1.4.4 คร้ังที่ 4 จัดการประชุมระดมสมองทุกฝายทีม่ีสวนเกีย่วของ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน และจัดรวมกับคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอน
ภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานคณะอนุกรรมการฯ)  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพนัธ 2549∗∗ 

                                                                    
∗∗

 เอกสารฉบับนี้ไดปรับปรุงจากการประชุมครั้งที่ 4 



 

2. หลักการในการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 
 ยึดหลักการและวัตถุประสงคตาม “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543”  โดยเฉพาะประเด็นตอไปนี ้
 2.1. มุงประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยมุงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีศักยภาพระยะ
ยาว ในการตดัสินใจ และดําเนินการแกปญหาสุขภาพใหเกิดผลดียิ่งขึ้นกวากอนการกระจายอํานาจ และ
เพื่อใหเกิดระบบบริการสุขภาพที่เสมอภาค มีประสิทธิภาพและคุณภาพด ี
 2.2. มุงระบบที่ยืดหยุนมพีลวัต โดยใหมีความยืดหยุนตามศักยภาพ ความเปนไปไดตาม 
สถานการณที่เปลี่ยนไป และการเรียนรูจากประสบการณที่เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปสูกระบวนการกระจาย
อํานาจอยางตอเนื่อง และเกดิความยั่งยืนในการพัฒนาสขุภาพ 
 2.3. มุงระบบที่มีสวนรวม โดยการสรางกลไกและกระบวนการที่มีสวนรวมอยางเขมแข็ง ทั้ง
จากสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และภาคประชาชนในทองถ่ิน โดยตัดสินใจรวมกันดวย
กระบวนการปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความปรารถนาดี ความรัก ความเมตตาและขันติ หลีกเลีย่งอัตตา 
และความยึดมัน่ในความคิดของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใหการถายโอนภารกิจเปนไปอยางราบรื่น และ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะทางระบบบริการสุขภาพ 
 มีขอสังเกตที่สําคัญ คือ การที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดรอยละ 35 ของรายได
ของรัฐนั้น เปนสวนหนึ่งของเปาหมายเทานั้น มิไดเปนเปาหมายหลักของการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 
 

3. ขอบเขตของภารกิจที่จะถายโอน 
 ภารกิจทีจ่ะถายโอนสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจแบงเปน 2 แบบ 
 3.1 ลักษณะของภารกิจ ไดแก ภารกจิดานการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรคและการฟนฟูสภาพ 
 3.2 ความกวางขวางครอบคลุมของภารกิจ อาจเปนกจิกรรมที่บริการเฉพาะบุคคล ครอบครัว 
หรือภารกิจทีด่ําเนินการในชุมชน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถรับการถายโอนภารกจิในเรื่อง 
การพัฒนาสภาพแวดลอมเพือ่ปองกันโรค และภารกิจการสรางเสริมสุขภาพไดทั้งหมดโดยเรว็ เปนตน 
 

4. ลักษณะการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 
 อาจมีไดอยางนอย 4 ลักษณะ (ซ่ึงผสมผสานกันได) ดังนี้ 
 4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูซ้ือบริการ โดยเปนเจาของเงิน (เชน เงินรายไดทองถ่ินเอง 
หรืองบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุขภาพที่มีการโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) และเปนผู
ซ้ือบริการจากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครฐัและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที ่
 



 

 ในสวนนี้ ตองมีการพัฒนาศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการดาน 
การเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการที่ไดรับเปนอยางด ี

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกับสวนกลาง/ภูมภิาค เชน รวมดําเนนิโครงการ 
30 บาทฯ ลงทุนในการดําเนนิงานดานการสรางเสริมสุขภาพ หรือรวมกับสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตาง 
ๆ พัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพ 

4.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองบางสวน เชน รับผิดชอบดําเนินการในดาน 
การพัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

4.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองทั้งหมด โดยเปนเจาของสถานบริการสุขภาพ
และเปนผูดําเนินการดานสุขภาพทั้งหมด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดจะดําเนินการลักษณะใด ดานใด และเมื่อไร ใหเปนไปตาม
หลักการ 3 ประการ ในขอ 2  
 

5. รูปแบบการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 อาจมีไดหลายแบบ ซ่ึงสามารถปรับตามความพรอมของทุกฝาย ตามความเหมาะสมของพื้นที ่
และตามสถานการณ เชน  

5.1 ถายโอนแบบแยกสวน โดยถายโอนสถานบริการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
ระดับตาง ๆ  เชน โอนสถานีอนามัยใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โอนโรงพยาบาลใหเทศบาล 
หรือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน 

5.2 ถายโอนเปนเครือขายบริการ (เปนพวงบริการหลายระดบั) โดยรวมสถานีอนามัยและ 
โรงพยาบาลในพื้นที่เปนเครือขาย แลวถายโอนทั้งเครือขายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินมสีวนรวมในการบริหาร 

5.3 จัดตั้งเปนองคการมหาชน (Autonomous Public Organization) โดยองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินรวมในการบริหาร และอาจเปนองคการมหาชนเฉพาะสถานบริการหรือเฉพาะเครอืขาย
บริการ หรือให กสพ.เปนองคการมหาชน 

5.4  จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit – SDU) โดยใหแตละ
โรงพยาบาลเปน SDU ภายใตการดแูลขององคกร Health Facility Authority ( หรือ Hospital Authority) 
ซ่ึงเปนองคการมหาชนภายใตการกํากับดแูลของกระทรวงสาธารณสุข และใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร 
 การดําเนินการในรูปแบบที่ 5.3 และ 5.4 อาจมิใชการถายโอนภารกจิโดยตรง เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีสวนรวมในการบริหาร แตมิไดเปนเจาของโดยตรง 
 
 



 

6. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอํานาจ 
 เพื่อใหเปนไปตามหลักการ ขอบเขต ลักษณะและรูปแบบการกระจายอํานาจในขอ 2, 3, 4 และ 
5 ใหมีการกําหนดกลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอํานาจดานสขุภาพ ดังนี ้
 6.1 กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจ ใหมีการกําหนดและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ที่มีสวนรวมจากทุกฝาย ในระดับตาง ๆ เพื่อพิจารณาตดัสินใจเลือกแนวทาง รูปแบบ กระบวนการและ
ขั้นตอนการถายโอน ในทกุพื้นที่ ทุกระดบั ซ่ึงสามารถเกิดรูปแบบและแนวทาง/ขั้นตอน การถายโอน
ภารกิจทีห่ลากหลาย ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกพืน้ที ่เชน 
 ในระดับประเทศ ใหมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกีย่วกับการ 
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ 
 ในระดับจังหวดั อาจใช กสพ. ซ่ึงมีนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด (นายก อบจ.) เปน
ประธาน และมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ทุกประเภทรวมเปนกรรมการ 
 ในระดับอําเภอ อาจใชกรรมการสุขภาพระดับอาํเภอ (กสอ.) ที่มีนายกเทศมนตรี เปนประธาน  
 ในระดับตําบล อาจใชกรรมการสุขภาพระดับตําบล (กสต.) ที่มีนายก อบต.เปนประธานเปนตน 
 6.2 กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการดําเนินการถายโอน ใหมีการพัฒนากลไกและ
กระบวนการในการสนับสนนุการดําเนนิการของกลไก ในขอ 6.1 และการสนับสนนุการพัฒนาศกัยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อดําเนินการดังนี ้
  6.2.1 การสนับสนุนทั่วไป ดําเนินการในการถายโอนทกุลักษณะและรูปแบบ เชน 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานสุขภาพ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพ การพฒันาระบบความเชื่อมโยงของสถานบริการสุขภาพ การพัฒนาความเชือ่มโยงของระบบ
งบประมาณ โดยเฉพาะภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการศึกษาวิจยัและพัฒนารูปแบบ 
เปนตน 
  6.2.2 การสนับสนุนเฉพาะลักษณะ/รูปแบบ ดําเนนิการเฉพาะการถายโอนบางลักษณะ/
รูปแบบ ตามความจําเปน เชน การออก พ.ร.ฎ. การจัดตั้งองคการมหาชน  การออกกฎหมาย ให กสพ. 
เปนนิติบุคคล การจัดทําหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐานและแนวทางการถายโอนสถานบริการสุขภาพ
ระดับตาง ๆ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.3 โครงสรางกลไก 
  6.3.1 สวนกลาง ใหกลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรประสานหลัก 
โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 
และกรมวิชาการตาง ๆ ใหการสนับสนุน ทั้งนี้ ใหพัฒนา สพกส. ใหเปนสํานักแยกตางหากในระยะตอไป 
  6.3.2  สวนภมูิภาค ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานี
อนามัย เปนองคกรสนับสนุนกลไกในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตามลําดับ 



 

7. เงื่อนไขสําคัญในการดําเนินการถายโอน 
 ในการดําเนินการกระจายอํานาจดานสุขภาพ มีเงื่อนไขสําคัญ ที่จะตองทําความเขาใจในเรื่อง
สิทธิประโยชน  กอนการถายโอน มีการวางระบบการถายโอน เพื่อดําเนินการประคบัประคอง ดังนี้ 
 7.1 บุคลากรสาธารณสุข การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจ จะกระทบตอวถีิชีวิต และ
อนาคตของบุคลากรสาธารณสุขอยางมาก จึงตองดาํเนินการดวยความระมัดระวังเปนพเิศษในเรื่องนี้  
และมีความชดัเจนวา เมื่อถายโอนแลว สิทธิและศักดิศ์รีจะไมลดลง  บุคลากรไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  การยายโอนจะตองสะดวกและเปนไปไดเชนเดิม ที่สําคัญที่สุด คือ จะตองมีการทําความเขาใจ
กับบุคลากรทุกระดับอยางถองแท  และมีระบบ/กลไก ที่จะประคับประคองการดาํเนินการใหเกดิความ
ราบรื่น 
 7.2 ระบบการจัดการทางการเงิน แหลงที่มาของงบประมาณตาง ๆ ทัง้จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ชุมชน สวนกลาง หรือจากโครงการหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ตองมีความชัดเจน และสราง
ความมั่นใจในความยั่งยืนของระบบ ทั้งนี้ อาจมีความแตกตางกันในองคประกอบของแหลงเงินทนุในการ
กระจายอํานาจของแตละพืน้ที่ 
 7.3 การจัดระบบสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และความมั่นคงที่เกี่ยวของ ซ่ึงตองการระดม
ทรัพยากรสุขภาพในสังกัดตาง ๆ มาชวยแกไขภาวะฉกุเฉิน วิกฤติ เชน การระบาดของโรคอยางรุนแรง
และภยัพิบัติอ่ืน ๆ จะตองมีระบบที่สรางความมั่นใจวา จะสามารถระดมทรัพยากรมาไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ 
 7.4  การจัดระบบบริการสุขภาพ  ตองสามารถเชื่อมโยงงานดานสุขภาพ ทั้งการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง
ระบบบริการสุขภาพในพืน้ที่เฉพาะ เชน พื้นที่ชายแดน พื้นที่สูงและพื้นที่ทุรกันดาร ที่มีประชากรไมมาก
นัก รวมถึงพื้นที่ที่มีแรงงานอพยพจํานวนมาก 



 

สรุปเปนแผนภาพแนวทางกระจายอํานาจดานสุขภาพได ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การดําเนินการตอไป 
 8.1 ปรับแกไขแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความเห็นชอบ 
 8.2 ดําเนนิการปรับปรุง “แผนปฏบิัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545”  ในสวนที่เกี่ยวกับดานสุขภาพใหสอดคลองกับแนวทางนี ้
 8.3 จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และดําเนินการตามแผน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางที่
ไดรับความเหน็ชอบแลว รวมทั้งตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ปรับปรงุแลว เชน การกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไข การพฒันาระบบขอมูล เปนตน 
 

 

กลไก/กระบวนการ
สนับสนุน 

4 ลักษณะ 

3 หลักการ

2 ขอบเขต 4 รูปแบบ 

เงื่อนไขสําคัญ 

• บุคลากร 
• ระบบการเงนิ 

• ระบบบริการสุขภาพ 

• ภาวะฉุกเฉิน/วิกฤติ 

กลไก/กระบวนการ
ตัดสินใจ 



 

กลไกและกระบวนการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอนามัย ) ใหแกองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น   

 

1. ท่ีมาของการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด  กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน  โดยถือวาการจดัการดานสุขภาพ   เปน
สวนหนึ่งของบริการสาธารณะดวย 

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
จัดทําแผนตามมาตรา  30  และแผนปฏิบัติการตามมาตรา  32  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่คณะ
กรรมการฯ เร่ิมปฏิบัติหนาที ่ ซ่ึงแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอรัฐสภาทราบ พรอมทั้งไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ฉบบัประกาศทั่วไป  เลม 118  ตอนพิเศษ 4 ง   วันที่   18  มกราคม  2544  
 1.2 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวิสัยทัศน 
กรอบแนวคิด วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทาง การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.3 แผนปฏบิัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
กําหนด ใหภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการสาธารณสุข ไดแก การสาธารณสุขและการ
รักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ เปนภารกิจที่ตองถายโอนใหองคกรบริหารสวนตําบล 
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวดั กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซ่ึงใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอ 3 ของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 ดานกรอบแนวคดิการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่ใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลาย ยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนีรั้ฐบาล
เปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทาที่จําเปนภายในกรอบของกฎหมาย  รวมทั้งกําหนด
วิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  
 



 

2. แนวทางการดําเนินการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข ตามที่กําหนดในแผนการ
กระจายอํานาจ  ดังนี้ 
 
    2.1 แนวทางการดําเนินการถายโอน   

2.1.1 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหสามารถรับการถายโอนภารกิจการสาธารณสุข ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ กําหนด
แนวทาง ขั้นตอนและวิธีดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด กําหนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารแผน ปฏิบัติการฯ ในเรื่องสาธารณสุข เพื่อใหการ
ถายโอนภารกิจ ทรัพยสิน และบุคลากร ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ และใหมี
การรายงานความกาวหนาให คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ
อยางตอเนื่อง ( พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ มาตรา 12 (4)(5) มาตรา 13 และมาตรา 30 (1)(2)(3) 
และแผนการกระจายอํานาจ ขอ 6.7 ) 

2.1.2 กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสขุแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด 
กลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับ
การถายโอนสถานีอนามัย มอํีานาจหนาที ่ พัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย และดําเนินการทดลองปฏิบัติในบาง
พื้นที่ที่มีความพรอมเพื่อใหสามารถนําไปขยายผล ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป และใหมีการรายงานความกาวหนาใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทราบอยางตอเนือ่ง  

       2.1.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้ง 
คณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับ 
จังหวดั โดยใหมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณสุขในเขตจังหวัด การจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแล และตรวจสอบการดาํเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งประสานความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยกันเอง 

 

                 2.1.4  คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกจิสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด แตงตั้งคณะทํางานประเมนิความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
รองรับการถายโอนสถานีอนามัย ประเมนิผลการถายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ และประเมินผลสาํเร็จของ



 

การดําเนินงานดานสาธารณสุขหลังการถายโอน โดยดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สวนกลางกําหนด 

2.1.5 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานเกณฑการประเมินความพรอมฯ  ใหกระทรวง 
สาธารณสุขมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

2.1.6 การประเมินผลสําเร็จของการถายโอน และประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานหลัง
การถายโอน ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมิน และจัดใหมีการ
ประเมินผลงาน รายงานผลความกาวหนาใหสวนกลาง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทราบอยางตอเนื่อง 

     ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอดบทเรียน
จากการทดลองการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามคําสั่งคณะกรรมการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อรองรับ
การถายโอนสถานีอนามัย   ที่ 1/2549 ลงวันที่ 4  กันยายน  2549 ( ภาคผนวก) 
 

2.2 กลไกการกํากับดูแลการถายโอนภารกิจและการดําเนินการ  
          เพื่อใหการถายโอนภารกจิและการดําเนนิการเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545 จึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลและตดิตามประเมินผลดังนี ้

2.2.1. ใหมีกลไกทําหนาทีใ่นการกํากับดูแลและรับผิดชอบ เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความจําเปน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว คลองตัวในการดําเนินงาน 
และมีอํานาจการตัดสินใจในระดับหนึ่ง รวมทัง้ไดรับการสนบัสนุนทรัพยากรการบริหารงานอยาง
เพียงพอเปนสําคัญ 

2.2.2. ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และประชาชนโดยทั่วไป
เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ   

2.2.3. ใหมีกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการที่รวดเรว็ เพื่อแกไขปญหาอันเกิดจาก
การถายโอน 

2.2.4. ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการ
ถายโอนภารกจิอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และทันตอเหตกุารณ  ( แผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.7 ) 
 



 

2.3  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
2.3.1 การเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกระทรวงสาธารณสุขให

ความชวยเหลือ  สนับสนุน ใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ทางเทคนิควิชาการ และการดําเนินงานใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในภารกิจที่ถายโอนตามความเหมาะสม ดําเนินการฝกอบรมและจัดทํา
แผนงานฝกอบรมดานตาง ๆ รวมทั้งกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการที่ประสาน
หนวยงานอื่น จนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความพรอมที่จะรับการถายโอน รวมทั้งสนับสนุน
และเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ  (แผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1) 

2.3.2 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กระทรวงสาธารณสุข จะตองจัดการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ
ปฏิบัติงานได ทั้งนี้ ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการถายโอน เมื่อถายโอนไปแลวจะตองมีการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําและฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถเปนระยะ และบุคลากรขององคปกครอง
สวนทองถ่ิน จะตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมในการศึกษาฝกอบรมเพื่อประโยชน ในการปฏิบัติหนาที่
และความกาวหนาในการทํางาน  
 2.4  การสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.4.1 การถายโอนการจัดบริการสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพรอมกันดวย 
ซ่ึงจะสอดคลองกับแนวคิดของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหลักการการ
สงเสริมการบริหารจัดการที่ดี 

2.4.2 ใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปของการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ที่รัฐเห็นวาจําเปนตองควบคุมดแูลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตาม  

 

3. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.1 ระดับชาติ   
3.1.1. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี   

ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั้นตอนฯ  มาตรา  12   
3.1.2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน ) 



 

มีอํานาจและหนาท่ี   
1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ให

สามารถรับการถายโอนภารกิจการสาธารณสุข  ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
2. กําหนดแนวทางขั้นตอน และวิธีดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการถาย 

โอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวดั   
3. กําหนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการบรหิารแผนปฏิบัติการ ฯ ในเรื่องสาธารณสุข เพื่อใหการถายโอน
ภารกิจ ทรัพยสินและบุคลากรไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  

4. รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบอยางตอเนื่อง (ตามคําสั่งคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ที่ 8/2545  ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2545 ตามภาคผนวกแนบทายที่  4 )  
 
  3.2 ระดับกระทรวงสาธารณสุข  

3.2.1 คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑวิธีประเมนิความพรอม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข          
ที่ 715 /2549 โดยมีอํานาจหนาที่  พัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย และดําเนนิการทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ที่มี
ความพรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตามแผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอไป 

3.2.2 คณะอนกุรรมการพัฒนากลไก และกระบวนการในการสนับสนนุการถายโอน 
สถานีอนามยัใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีอํานาจหนาที่ พจิารณาแนวทาง กลไกกระบวนการ 
ในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.2.3 คณะอนกุรรมการพัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข และระบบ / กลไกการประเมินความ 
พรอมในการถายโอน สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีอํานาจหนาที่ กําหนด
หลักเกณฑ  เงื่อนไข ระบบ / กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเสนอปรับปรุงกฏเกณฑ  กฎหมาย ระเบยีบตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามหลักเกณฑ 

3.2.4 คณะอนกุรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอดบทเรียนจากการ 
ทดลองการถายโอน สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีอํานาจหนาที่ ศึกษาและพัฒนา
ระบบการประเมินผล และถอดบทเรยีนจากการทดลองเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 



 

คณะอนกุรรมการ  3.2.2 / 3.2.3 / 3.3.4 มีอํานาจหนาที่ ตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก  
กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอน
สถานีอนามัย โดยกําหนดใหกลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) สํานัก
นโยบายและยทุธศาสตร เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน 

 

3.3 ระดับสวนภูมิภาค     
3.3.1. คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ระดับจังหวดั  ประกอบดวย  
1) ผูวาราชการจังหวดั  หรือรองผูวาราชการจังหวดัที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธาน 
2) ปลัดจังหวดั                                อนุกรรมการ 
3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  3 คน    อนุกรรมการ 
4) ผูแทนองคกรดานสาธารณสุข 3 คน (รพศ./ รพท., รพช., สสอ.) อนุกรรมการ 
5) ผูแทนสถานีอนามัย  3  คน     อนุกรรมการ 
6) ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุข      อนุกรรมการ 
7) ผูแทนผูทรงคุณวุฒดิานกฎหมาย    อนุกรรมการ 
8) ผูแทนภาคประชาชน      อนุกรรมการ 
9) ทองถ่ินจังหวัด            อนุกรรมการ 
10) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด                                        อนุกรรมการเลขานุการ 
11) ผูที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัมอบหมาย    อนุกรรมการผูชวยเลขานกุาร 
12) ผูที่ทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย                                 อนุกรรมการผูชวยเลขานกุาร 

มีอํานาจหนาท่ี   
1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัย

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับสวนกลาง 
2. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประเมนิผลการดําเนินงานหลังการ

ถายโอน 
3. เห็นชอบใหถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหงที่ผานเกณฑการ

ประเมิน 
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและระดับชาติ 
5. ใหความเหน็ในการบรหิารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถ่ิน 

 6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข  และมาตรฐานการบริการของสถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับสวนกลาง 
 7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



 

 8. ใหความเหน็ชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนของ 
งบประมาณอดุหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 

9. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับ
การถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ  

10. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มอบหมาย 

11. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจทีม่อบหมาย 
คณะอนกุรรมการตาม ขอ 3) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอชื่อ 1 คน สมาคมเทศบาล 

(ระดับจังหวดั) เสนอชื่อ 1คน และชมรมนายกองคการบริหารสวนตําบล (ระดับจังหวดั) เสนอชื่อ 1 คน 
 คณะกรรมการตาม ขอ 4) ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไป    
1  คน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน สาธารณสุขอําเภอ / สาธารณสุข
กิ่งอําเภอคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน 
 คณะอนกุรรมการตาม ขอ 5) ใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย คัดเลือกกันเองและ
เสนอชื่อ แบงสัดสวนเปนหวัหนาสถานีอนามัย 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชพี 1 คน 
  

 ชุดท่ี 2 คณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน  จํานวน  9  คน  ประกอบดวย  3  ฝาย  
  1) ผูแทนจากหนวยงานสาธารณสุข ( จาก สสจ. 1 คน  สสอ. 1 คน  สอ. 1 คน ) 
  2) ผูแทนจากองคการบริหารสวนตําบล  3  คน 
  3) ผูทรงคุณวุฒิ  3  คน 
ใหคณะทํางาน  9  คน  เลือกกันเองทําหนาที่ประธาน 1 คน  เลขานุการ 1 คน 

 

 คณะทํางานชดุนี้ มีอํานาจหนาท่ี   
1. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานีอนามัย ตาม 

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ตามคูมือการดําเนินการถายโอนภารกจิสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน 

2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ 
3.ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถายโอน 

(คณะทํางานตาม ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกกันเองและเสนอชือ่ 3 คน คณะทํางาน
ตาม ขอ 3) ใหคณะอนกุรรมการชุดที่ 1 สรรหาและคัดเลอืกใหเหลือ  3 คน 
 
 
 
 
 



 

3.3.2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาท่ี  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขต 

พื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ 
ไดรับมอบหมาย 

 

อํานาจหนาที ่ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   
(1) จัดใหมกีลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทํา 

หนาที่หนวยงานเลขานุการคณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวดั 

(2) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ  (แผนกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1 ) 

(3) เสนอขอมลูดานการบริหารงานสาธารณสุข  ดานการบริการสาธารณสุขแกคณะ 
อนุกรรมการฯ เชน ขอมูลและแนวทางการกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดานสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ และตอง
ครอบคลุมประชากรทุกกลุม ทุกพื้นที่ รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉิน   

(4) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถาย 
โอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 

3.3.3.  สํานักงานสาธารณสขุอําเภอ  มีอํานาจหนาท่ี  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพืน้ที่อําเภอ 
(3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขต 

พื้นที่อําเภอเพือ่ใหการปฏิบตัิงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือที่ 
ไดรับมอบหมาย 

 



 

อํานาจหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ 
(1) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ (แผนกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1 ) 
(2) เปนที่ปรึกษาในการจัดทาํแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ แกองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน  ที่รับโอนสถานีอนามัย 
(3) ประสานความรวมมือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ระดมทรัพยากรเพื่อจัดการ 

ดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวกิฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) ประสานความรวมมือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อใหเกิดระบบที่สามารถ 

เชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ และตอง
ครอบคลุมประชากรทุกกลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งระบบสงตอ 

(5) กํากับ  ดูแล  ประเมินผลและสนับสนนุการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถาย  
โอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มกีารบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมกีารคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 

       3.3.4องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับโอนสถานีอนามัย  อํานาจหนาที่ที่เกีย่วของกับ 
การโอนภารกจิดานสาธารณสุข การถายโอนสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จะตองดําเนินการไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการถายโอนซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามกฎกระทรวง
สาธารณสุขที่จะไดมกีารตราขึ้นภายหลังจากที่หลักเกณฑตาง ๆ ไดรับความเหน็ชอบแลว โดยมีขั้นตอนที่
สําคัญคือ 
  (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคําขอรับการประเมินความพรอมตามแบบฟอรมที่
กําหนดกอนสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา 180 วัน   (กอนวันที่ 3 เมษายน ของทุกป)  
  (2) คณะทํางานประเมินความพรอมฯ พิจารณาคํารองและทําการประเมินตาม
หลักเกณฑ/ตัวช้ีวัด ที่กําหนด 
  (3) คณะทํางานประเมินความพรอมฯ รายงานผลการประเมินตอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหมีการถายโอน (เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยื่นคําขอผานเกณฑประเมินความ
พรอม)  
  (4) กระทรวงสาธารณสุขแจงผลการอนุมัติใหจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
เพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขอรับการประเมิน 
  (5) ดําเนินการถายโอนโดยสงมอบภารกิจ ทรัพยสิน และบุคลากรตามหลักเกณฑที่
กําหนด 



 

 เพื่อใหการถายโอนเปนไปอยางราบรื่นและชวยใหสถานีอนามัยสามารถดําเนินการใหบริการแก
ประชาชนไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรดําเนินการในเรื่องตางๆ 
ตามลําดับ ดังนี้ 

1. กอนยื่นคํารองขอรับการประเมินความพรอม 
 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวง/ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการถายโอน
สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ 
  1.1 ผูบริหารทองถ่ินควรแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ทําความเขาใจถึงหลักเกณฑ 
วิธีการ ขั้นตอน เงื่อนไข เกี่ยวกับการถายโอน โดยขอความรวมมือจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขใน
พื้นที่ สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนําชุมชน/หมูบาน และผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่มารวมเปนคณะทํางานฯ ให
ขอคิดเห็น ตอการกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการ 
  1.2 นําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาทองถ่ิน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เกี่ยวกับผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะมีตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการ
ใหบริการแกประชาชนในทุกๆ ดาน 
  1.3 นําขอคิดเห็นจากที่ประชุมสภาทองถ่ินมาจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง
และแกไขจุดออน เพื่อรองรับการประเมินและการบริหารงานสถานีอนามัยในระยะเวลาตอไปเมื่อไดรับ
การถายโอน 
  1.4 จัดเตรียมขอมูล สถิติ เอกสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดในการประเมินความ
พรอม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ที่จะมาทําการประเมินตอไป 
  1.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขาใจถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ขอรับถายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขมาดําเนินการ และรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการในเรื่องที่จําเปนเพื่อใหเกิดการยอมรับ 
  1.6 นําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอรับความเห็นชอบใหมีการรับ
โอนสถานีอนามัย 
 

2. การยื่นคําขอประเมินความพรอม 
 เมื่อสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบใหรับโอนสถานีอนามัยแลว  ผูบริหารทองถ่ินจะตอง
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับแบบฟอรมคําขอรับการประเมิน กรอกขอมูลและ
จัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (เชน รายงานการประชุมสภาทองถ่ิน) แลวจัดสงคําขอพรอมเอกสาร
ประกอบใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกอนถึงกําหนดวันสุดทายในการยื่นคําขอ ประมาณ 3-5 วัน 
(หากจะตองแกไขจะไดดําเนินการไดทัน) 
 
 
 



 

3. การเตรียมการเพื่อรองรับการถายโอน 

 3.1 ดานการบริหารจัดการ 
  1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองศึกษาวิเคราะห ทําความเขาใจในภารกิจการจัดบริการ
ดานสาธารณสุขของสถานีอนามัยโดยละเอียดถึงกิจกรรมตางๆ ทั้งดานวิชาการ ขั้นตอน และระยะเวลา การ
ปฏิบัติในแตละกิจกรรม ทั้งนี้ โดยการประสานขอรับคําแนะนําจากสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ หรือเจาหนาที่
ของสถานีอนามัย โดยอาจเชิญบุคคลเหลานี้มาเปนวิทยากรในการประชุมตามความเหมาะสม 
  2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาหรือคําแนะนําตาม ขอ 1) มา
พิจารณาจัดหมวดหมู กําหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะตองดําเนินการตอไปใหตอเนื่อง หรือกําหนด
โครงการ/กิจกรรมขึ้นใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการใหบริการประชาชนเมื่อไดรับการถายโอนแลว 
  3) ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งแผนพัฒนาประจําป 
(ที่จะใชในปงบประมาณที่ไดรับการถายโอน) และแผนพัฒนา 3 ป ใหครอบคลุมกิจกรรม/โครงการ   ที่
ไดศึกษาวิเคราะหมาแลว 
  4) จัดการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงภารกิจ
ที่จะเพิ่มขึ้น และการควบคุมบังคับบัญชา และการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองตรงกัน และเกิดความราบรื่นในการบริหารงาน 

 3.2 ดานงบประมาณ/การเงิน 
  1) เตรียมการจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับการถายโอน โดยตองคํานึงถึงการที่จะทําให
การใหบริการประชาชนและการพัฒนาคุณภาพของบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนไมหยุดชะงัก
หรือมีคุณภาพลดลงกวาเดิม โดยการประสานงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อขอขอมูล 
แผนงาน/โครงการตางๆ และงบประมาณที่จะตองใช ซ่ึงไดเคยจัดทําไวแลวมาพิจารณาตั้งงบประมาณให
ตอเนื่องกัน ทั้งในสวนที่เปนรายจายประจําและรายจายเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ การจัดทํางบประมาณ  คงใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
  2) ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับเงิน เบิกจายเงิน ในเรื่องที่มี
ความแตกตางระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสถานีอนามัย โดยเฉพาะในสวนที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยังไมเคยปฏิบัติมากอน หรือยังไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ เชน การ
จายเงินบํารุงของหนวยบริการ, การจายเงินบริการระบบหลักประกันสุขภาพ, การจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการสาธารณสุข เปนตน 

 3.3 ดานบุคลากร 
  1) ศึกษา วิเคราะหปริมาณงาน และจัดทําโครงสรางสวนราชการเพื่อรองรับการถายโอน 
รวมทั้งการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ โดยจะตองคํานึงถึงการจัดระบบเพื่อ
รองรับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่จะถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมกับ



 

ภารกิจ และความกาวหนาของบุคลากรสายงานสาธารณสุขในอนาคต ทั้งนี้ จะตองมีความเหมาะสมกับ
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
  2) การกําหนดโครงสรางกอง/สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนไปตามตัวอยาง
แผนภูมิที่แนบมานี้ 
  3) การดําเนินการเพื่อขออนุมัติจัดตั้งสวนราชการและหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) แลวแตกรณี 
  4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการขอรับ
งบประมาณหรือการเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากรที่ถายโอนจาก     
เงินอุดหนุนเพื่อการถายโอนบุคลากร ทั้งนี้ ควรประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ใหทราบ
ถึงจํานวนบุคลากรที่จะถายโอน และคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน และสิทธิประโยชนตางๆ ไว แลว
ประสานกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไวลวงหนากอนจะมีการถายโอน 

3.4 ดานทรัพยสิน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ และ
สถานีอนามัยทําการสํารวจบัญชีทรัพยสิน พัสดุ ครุภัณฑ และสภาพการใชงาน โดยจัดทําบัญชีไวโดย
ละเอียด เพื่อทําการสงมอบระหวางกันและดําเนินการตามระเบียบพัสดุของแตละหนวยงานตอไป 

4. การดําเนินการหลังรับการถายโอน 
  1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการรับโอนสถานีอนามัยใหกระทรวงมหาดไทย 
และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดมีการลงนามในบันทึกการสงมอบ
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสินแลว 
  2) ในปแรกของการรับโอนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดใหมีการประชุมสรุปผล
การดําเนินงานภายหลังจากที่ไดรับการถายโอนมาแลวทุก 2 เดือน โดยเชิญนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอําเภอ หรือผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมเพื่อประเมินผลสําเร็จและปญหาอุปสรรค ตลอดจน
ขอรับคําแนะนําชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ 
  3) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ที่มีการแตงตั้งขึ้น และนํา
ขอสังเกต/คําแนะนําไปปรับปรุงการบริหารและการใหบริการแกประชาชนใหดียิ่งขึ้น 

 

 



 

 

โครงสรางกอง / สวนสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานสขุาภบิาล 
และสิ่งแวดลอม 

 งานปองกันและควบคุม  
โรคติดตอ 

 งานบริการสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ 

 
- งานอาชีสอนามัย 
- งานสุขาภิบาล 
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
- งานควบคุมมลพษิ 
- งานติดตามสอบสวน 

 
 

  
- งานเฝาระวัง 
- งานระบาดวิทยา 
- งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
 

  
- งานรักษาพยาบาล 
- งานทันตกรรม 
- งานอนามัยโรงเรยีน 
 

  
- งานอนามัยชุมชน 
- งานสาธารณสุขมลูฐาน 
- งานสงเสริมการออก 
    กําลังกาย 
- งานปองกันยาเสพติด 
- งานควบคุมมาตรฐาน   
    อาหารและน้ํา 

 

 
 
 

กอง / สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6/7หรือ 8) 

หัวหนาสถานบริการสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6/7หรือ 8) 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.1 คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย  ดําเนินการพัฒนากําหนดกลไก  กระบวนการหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย เสนอตอ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เพื่อขอความเห็นชอบ 

4.2  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหความเห็นชอบและเสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อ
ขอความเห็นชอบ 

4.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาใหความเห็นชอบและ
ประกาศเปนหลักเกณฑแนวทางการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแจง
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมสงประกาศหลักเกณฑ
แนวทางการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และแจงใหสมัครขอรับ
การประเมิน  เพื่อขอรับการถายโอนสถานีอนามัย 

4.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงใบสมัครยื่นความประสงคขอรับการประเมินความพรอมฯ ตาม
แบบฟอรม และสถานที่ที่กําหนด 

4.6 คณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประเมินผลการดําเนินงาน
หลังการถายโอน  ดําเนนิการประเมินความพรอม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด และรายงานผลการ
ประเมิน 

 4.7 คณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
จังหวดั รายงานผลการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานการประเมิน เพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการถายโอนตอสวนกลาง พรอมบัญชีรายละเอียดรายการของสถานีอนามัยที่จะถายโอน ประกอบดวย 
บัญชีภารกิจสถานีอนามัย บญัชีบุคลากรที่จะถายโอน บญัชีทรัพยสิน บัญชีที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ 

 4.8  กระทรวงสาธารณสุข แจงผลการพิจารณาและมอบอํานาจใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  
 4.9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการถายโอนและรับโอนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยอาศยัผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
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 5. กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เมื่อสวนกลาง  เห็นชอบใหดาํเนินการถายโอนแลว  มีกระบวนการและขัน้ตอน  ดังนี ้
 

 5.1 ดานทรัพยสินและภารกิจ 
 5.1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แจงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยเปาหมาย  
ดําเนินการสํารวจและจัดทําบัญชีทรัพยสินและบัญชีภารกิจ  เพื่อเตรยีมสงมอบ 
 5.1.2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กําหนดวนัสงมอบ 
 5.1.3 ดําเนนิการสงมอบ โดยการจดัทําบนัทึกการสงมอบ และ บัญชีแสดงทรัพยสิน บญัชีแสดง
ภารกิจที่สงมอบ ตามแนวทางปฏิบัติในการถายโอนภารกจิ (ภาคผนวก) 
 5.1.4 นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเปนผูลงนามสงมอบ นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูลง
นามรับมอบ ประธานหรือคณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ระดับจังหวดั 1 คน สาธารณสุขอําเภอในพื้นที่ หวัหนาสถานีอนามัยที่ถายโอนลงนามเปนพยาน 
 5.1.5 การสงมอบที่ดินและสิ่งกอสราง สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนฯ และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (17) ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการ
ผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2547 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  ขอ 157  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  
ดังนี้ 
      1. กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงกรมธนารักษ  จะสงมอบคืนที่
ราชพัสดุ  ซ่ึงประกอบดวยที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อใหเปนไป ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
      2. กรมธนารักษ  แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเปนทีร่าชพัสดุ 
     3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สงมอบคืนที่ราชพัสดุและส่ิงกอสราง  ตามระเบียบกรมธนา
รักษวาดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526  ตามแบบสงคืนที่ราชพัสดุ 
ทบ. 6  และแบบสงมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ ทบ. 10  
 4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอใชประโยชนที่ราชพัสดุจาก
กรมธนารักษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ.  2547 ตอไป 
 5.1.6 การสงมอบทรัพยสิน (วัสดุ ครุภณัฑ)สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ  และแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2544  ขอ 6.1.2 (17) และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  ขอ 157   
 5.1.7 การสงมอบภารกิจ สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
มาตรา 12 (2) (4)  มาตรา 16 (19) มาตรา 30 และแผนการกระจายอาํนาจฯ ขอ 6.1.2 ขอ 5,6,7,8 
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 5.2 ดานบคุลากร ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ และแผนการ
กระจายอํานาจฯ  ขอ  6.5.2  ดังนี ้
 5.2.1ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั จดัทําบัญชีรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขที่สมัครใจถายโอน
ตามรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากสวนกลางแลว   แนบทายบนัทึกการสงมอบ   
 5.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการรับโอนบุคลากรตามบัญชีแนบทายบันทึกการสง
มอบ  และกําหนดกรอบอัตรากําลังรองรับบุคลากร   ในบัญชีรายช่ือบุคลากรแนบทายบันทึก 
 5.2.4  ลูกจางชั่วคราวที่มีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถ่ิน ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและโครงสรางกรอบอัตรากําลัง 
 ในการถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ มาตรา 12 (5) และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (8)(15) ขอ 6.3 ขอ 6.5.2 และแผน
ปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ ขอ 5.3 (6) กรณีการถายโอนในภายหลังใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยาย การโอน การใหปฏิบัติราชการและการยืมตัวขาราชการของ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 มีหลักเกณฑ และวิธีดําเนินการดังนี้ 

• การโอนไปรับราชการทางกระทรวง ทบวง กรมอื่น 
คุณสมบัติของผูขอโอน 
-  ตองปฏิบัติงานในสังกดัสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาแลวไมนอยกวา 1 ป และใน

กรณีมีขอผูกพนัชดใชทุนใหปฏิบัติตามระเบียบหรือขอผูกพันที่กําหนดไวในขณะนั้น 
วิธีดําเนนิการใหโอน  มีขั้นตอนดังนี ้

1. ผูขอโอน ไปยื่นเรื่องขอโอนยังกระทรวง ทบวง กรม ที่จะขอโอนไป 
                      2. กระทรวง ทบวง กรม ที่จะรับโอนนั้น สงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

พิจารณา 
                           3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอบถามความเห็นและขอมูลการโอน 
ไปยังจังหวดัหรือหนวยงานของผูขอโอน 

4. จังหวดัหรือหนวยงานของผูขอโอน แจงความเหน็และขอมูลการโอนไปใหสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ 

      5.  กลุมบริหารงานบุคคล   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เสนอปลัดกระทรวงเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิและลงนามหนังสือแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่รับโอนทราบเพื่อออกคําสั่งรับโอน 

       7. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งใหโอนแลวแจงจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัด
สวนราชราชการที่รับโอน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

       8. จังหวดัหรือหนวยงานตนสังกัดแจงผูรับโอนทราบ และใหปฏิบัติงานทางสังกัดใหม ภายใน  
15  วัน  นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง 
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         6. กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถายโอน 

6.1 กระทรวงสาธารณสุขรวมกับคณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด จัดใหมีการประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบอยางตอเนื่อง ในประเด็น 

6.1.1 การประเมิลผลสําเร็จของการถายโอน 
6.1.2 การประเมินการปฏิบัติงานขององคกร 
6.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.1.4 การประเมินผลสําเร็จตอการใหบริการแกประชาชนตามกลุมเปาหมาย 
6.1.5 การประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรผูใหบริการ และประชาชนผูรับบริการ 
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ผังกลไก  กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่ ภารกิจดําเนินการ ระเบียบ / กฎหมาย 

ระดับชาต ิ
      
 

1.คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

1.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ  
ม. 12 
 
 

1.แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
บริหารการถายโอนภารกจิเกี่ยวกับ
สาธารณสุขแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

1.พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ   ม.13 
 
 

2.คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพื่อ
บริหารการถายโอนภารกจิ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

2.1 กําหนดกลไก  กระบวนการ   
หลักเกณฑและวิธีประเมนิความพรอม  
อปท. เพื่อรองรับการถายโอน  สอ. 
2.2 กําหนดแผนและแนวทางสงเสริม
ความพรอม  อปท. เพื่อรองรับการถาย
โอน  สอ. 
3.3 กําหนดแผนและเปาหมายการถาย
โอน สอ. ใหแก อปท. 
 
 
 

2.1 ใหความเห็นชอบ 
  - กลไก กระบวนการหลักเกณฑ  และวิธี
ประเมินความพรอม  อปท. เพื่อรองรับ
การถายโอนสอ. 
  - แผนและ แนวทางสงเสริมความพรอม  
อปท. เพื่อรองรับการถายโอน  สอ. 
-  แผนและเปาหมายการถายโอน สอ. 
ใหแก อปท. 

2.1 คําสั่งคณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ ที่ 8 / 
2545  ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2545 
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่ ภารกิจดําเนินการ ระเบียบ / กฎหมาย 

สวนกลาง 1.คณะกรรมการกําหนด
กลไก กระบวนการ  
หลักเกณฑและวิธี
ประเมินความพรอม  
อปท.  เพื่อรองรับการ
ถายโอน สอ. 
 
 
 

 

1.พัฒนากลไก กระบวนการ  
หลักเกณฑและวิธีประเมนิความ
พรอมของ  อปท.  เพื่อรองรับการถาย
โอน สอ. และดําเนินการทดลอง
ปฏิบัติในบางพื้นที่ที่มีความพรอม  
เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ   3  คณะ เพื่อดาํเนินการ 
 1.1 คณะอนกุรรมการพัฒนากลไก และกระบวนการ
ในการสนับสนุนการถายโอน  สอ. ใหแก  อปท. 
1.2 คณะอนกุรรมการพัฒนาหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ
ระบบ/กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอน  
สอ. ใหแก  อปท. 
1.3 คณะอนกุรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ
ประเมินผล และถอดบทเรียนจากการทดลองการ 
ถายโอน สอ.ใหแก  อปท. 

1. คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุข  
ที่ 715 / 2549   
ลงวันที่ 17 สิงหาคม  
2549 
 
 
 

 2. คณะอนกุรรมการ
พัฒนากลไก และ
กระบวนการในการ
สนับสนุนการถายโอน
สอ. ใหแก  อปท. 

 

2. พิจารณากําหนดแนวทาง  กลไก  

กระบวนการถายโอนสถานีอนามัย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะในประเด็น:- 

 

 

1.กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจถายโอนฯ 
2.กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการ
ดําเนินการถายโอนฯ 
   - การสนับสนุนทั่วไป 
   - การสนับสนุนเฉพาะการถายโอน สอ.ใหแก อปท. 
   - การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลไกปจจุบันไป สู
กลไกใหม 
3. แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม  
4. หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

2. คําสั่งคณะกรรมการ
กําหนดกลไก 
กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมนิความ
พรอมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   เพื่อรองรับ
การถายโอนสถานีอนามัย 
ที่ 1/2549 ลงวนัที่   
4  ก.ย.  49 
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่  / ภารกิจดําเนนิการ ระเบียบ / กฎหมาย 
สวนกลาง 3.คณะอนกุรรมการ

พัฒนาหลักเกณฑ 
เงื่อนไข  และระบบ/
กลไกการประเมิน 
ความพรอมในการถาย
โอน สอ. ใหแก อปท. 
 

1.กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขสําคัญในการถาย
โอนสถานีอนามัยใหแกอปท. 
2. กําหนดระบบ/กลไกการประเมินความ
พรอมของอปท. ที่จะรับการถายโอนสถานี
อนามัย 
3. เสนอปรับปรุง กฎเกณฑ กฎหมาย และ
ระเบียบตางๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ เพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และกลไกในขอ 1. และ 2. 
4. หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
5. แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 

2. คําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ และวิธี
ประเมินความพรอมอปท. เพื่อรองรับการถายโอน สถานีอนามัย        
ที่ 1/2549 ลงวนัที่ 4 กันยายน  2549  
 

 4. คณะอนกุรรมการ
ศึกษาและพัฒนาระบบ
ประเมินผล และถอด
บทเรียนจากการทดลอง
การถายโอน สอ. ใหแก  
อปท. 

1.ศึกษาและพฒันาระบบการประเมินผล  และ
ถอดบทเรียนจากการทดลองเรื่องการถายโอน
สถานีอนามัยใหแกอปท. 
2.หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
3.แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 
 
 

2. คําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ และวิธี
ประเมินความพรอมอปท.   เพื่อรองรับการ  ถายโอนสถานีอนามัย     
ที่ 1 / 2549   ลงวันที่  4  กันยายน  2549  
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่  / ภารกิจดําเนนิการ กฎหมาย 

ภูมิภาค 1.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับจังหวัด  จํานวน 18  คน  

1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสอ.ใหแก อปท.ใหสอดคลองกับ
สวนกลาง 
2. ประเมินความพรอมของ อปท. และประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน 
3. เห็นชอบใหถายโอน สอ. ให อปท. แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน 
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและระดับชาติ 
5. ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น 
6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข  และมาตรฐานการบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสวนกลาง 
7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
8.ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของ 
งบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 
9. ชวยเหลือ สนบัสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขอยางมปีระสิทธิภาพ  
10. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มอบหมาย 
11. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย 
- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 3 ให นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอชื่อ 1 คน  สมาคมเทศบาลเสนอชื่อ 1 คน  
และชมรมองคการบริหารสวนตําบลเสนอชื่อ  1 คน 
- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 4 ประกอบดวย ผอ.รพศ หรือ รพท. 1  คน  ผอ.รพช. คัดเลอืกกันเองและเสนอชื่อ  1 คน  
สสอ. / สสก. คัดเลอืกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน 
- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 5  ใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย  คัดเลือกกันเองและ   เสนอชื่อ (อาจ
แบงสัดสวน หัวหนาสอ. 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชพี 1 คน) 
 
 
 
 
 

แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
กระจายอํานาจตาม ม. 13  

และตามความในแผนการ 

กระจายอํานาจ 

ขอ 6.5.3 ) 

แผนกระจายอาํนาจ ขอ 
6.5.1 
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่  / ภารกิจดําเนนิการ กฎหมาย 

ภูมิภาค 1.2  คณะทํางานประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และประเมนิผลการดําเนินงานหลัง
ถายโอน จํานวน  9  คน   
 

1. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย   

   ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจฯ 

3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถาย

โอน 

  - คณะทํางานตาม ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  คัดเลือก

กันเอง และเสนอชื่อ 3 คน 

 - คณะทํางานตาม ขอ 3 ใหคณะกรรมการตามขอ  1.1  สรรหาและ

คัดเลือกใหเหลือ  3 คน 

 
 
 

แตงตั้งโดยคณะอนุกรรมการ 
กระจายอํานาจฯ  ตาม  ม. 13 
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ระดับ หนวยงานสวนภูมิภาค อํานาจหนาที่  / ภารกิจดําเนนิการ กฎหมาย 

 
ภูมิภาค 

1.3  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

มีอํานาจหนาที่  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 
1. จัดทําแผนยทุธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกบังานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
3. กํากับ  ดแูล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
   อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คอื   
    1. จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและทําหนาทีห่นวยงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกจิสาธารณสุขใหแก  อปท. 
     2.ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรองรับการถายโอน
ภารกิจสาธารณสขุอยางมีประสิทธิภาพ 
     3. เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ขอมูล
และแนวทางการกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวกิฤตได
อยางมีประสิทธิภาพ   และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพการ
ปองกันโรค   การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทุกกลุม ทุกพื้นที ่
รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉิน แกคณะทํางานฯ 
      4. กํากับ  ดูแล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัตขิองหนวยงานสาธารณสุขที่ถายโอนให  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 

กฎกระทรวง 
สาธารณสุข  ป 2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกระจายอาํนาจ  
ขอ 6.5.1 
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ระดับ หนวยงานสวนภูมิภาค อํานาจหนาที่  / ภารกิจดําเนนิการ กฎหมาย 

ภูมิภาค 1.4 สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 

มีอํานาจหนาที่  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 
1. จัดทําแผนยทุธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกบังานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
3. กํากับ ดแูล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขใน 
เขตพื้นที่จังหวดั เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบรกิารสุขภาพทีม่ี
คุณภาพและมกีารคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับ มอบหมาย 
อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   
1. จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและ
ทําหนาที่ หนวยงานเลขานกุาร  คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขใหแก  อปท. 
2. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ   
3. เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข  ดานการบริการสาธารณสุข   
 

กฎกระทรวง 
สาธารณสุข  ป 2545 
 
 
 
 
 
 
แผนกระจายอาํนาจ ขอ 6.5.1  
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รายละเอียดคําแนะนําประกอบการถายโอน 
ประเภทรายการ บัญชีรายละเอยีดรายการที่ถายโอน โอนโดยระเบยีบ / โดยผลของกฎหมาย หมายเหต ุ
บุคลากร 1. บัญชีรายชื่อบุคลากรที่สมัครใจถายโอน 

    1.1 บัญชีขาราชการ 
    1.2 บัญชีลูกจางประจํา 
    1.3 บัญชีลูกจางที่มีตําแหนงสายงานในกระทรวงสาธารณสุข 
    1.4 บัญชีลูกจางอื่นๆ 

1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ตอนฯ ป 2542  ม. 12 (5) 
2. แผนการกระจายอํานาจ ฯ  พ.ศ. 2545 
    ขอ 6.1.2 (8)(15)  ขอ 6.3  และขอ 6.5.2 
3. แผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจฯ 
    ขอ 5.3 (6) 

 

ภารกิจ 1. บัญชีรายการภารกิจที่จะดาํเนินการถายโอน 
    - บัญชีรายละเอียดตางๆที่มี 

1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ตอนฯ  ป 2542  
   ม. 12 (2)(4)  ม. 16 (19)  และ ม. 30 
2. แผนการกระจายอํานาจ ฯ  พ.ศ. 2545 
    ขอ 601.2  ขอ 5,6,7 และ 8 
3. แผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจฯ 

 

ทรัพยสิน / ที่ดิน /
สิ่งกอสราง  

1. บัญชีรายการทรัพยสิน  วสัดุ  ครุภัณฑ 
2. แบบสงคืนที่ราชพัสดุ  ตามแบบ ทบ. 6 
3. แบบสงมอบ – รับมอบที่ราชพัสดุ  ทบ. 10 
 

1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ตอนฯ  ป 2542 
2. แผนการกระจายอํานาจ ฯ  พ.ศ. 2545  ขอ 6.1.2 (17) 
3. แผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจฯ 
4.และตามระเบียบกรมธนารักษวาดวยการรับคืนที่ราช
พัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2526   
5.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนใน
ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2547   
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กลไกการถายโอนสถานีอนามยัใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมินความพรอม อปท. เพื่อ

รองรับการถายโอน 
 

กําหนดแผนและแนวทางการสงเสริม
ความพรอมของ อปท. 

กําหนดแผนและเปาหมายการถายโอน 
สอ. ใหแก อปท. 

คําสั่งคณะกรรมการ
กระจายอํานาจที่ 8 / 45 

ลว. 24 ก.ค. 45 

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด   
กลไก กระบวนการ หลักเกณฑ 

และวิธีประเมินความพรอม อปท.  

เพื่อรองรับการถายโอน  สอ. 

อํานาจตาม 

พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 

ม. 13 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ 715/49  ลว. 17 ส.ค.49    

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

เพื่อบริหารการถายโอน ภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 

ใหความเห็นชอบ 

คณะกรรมการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. 

อํานาจตาม พ.ร.บ. ม. 12 กระทรวงสาธารณสุข 



 52 

กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกําหนดกลไก 
กระบวนการหลักเกณฑและวิธี
ประเมินความพรอม อปท. เพื่อ

รองรับการถายโอน  สอ. 

1. พัฒนากลไก กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมินความของพรอม อปท. 

เพื่อรองรับการถายโอน สอ. และ
ดําเนินการทดลองในบางพื้นที่ที่มีความ
พรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกอปท.ตอไป 

2. แตงตัง้อนุกรรมการ  3 คณะ 

คําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก
กระบวนกวนการฯ 

ที่ 1 /49  ลว. 4  ก.ย. 49            

พิจารณากําหนดแนวทาง  กลไก  กระบวนการถายโอน
สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยเฉพาะในประเด็น: 1) กลไกและกระบวนการ ใน

การตัดสินใจถายโอนฯ   2) กลไกและกระบวนการ ใน

การสนับสนุนการดําเนินการถายโอนฯ 

1.กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขสําคัญในการถายโอน สอ.ใหแก  อปท.  

2. กําหนดระบบ/กลไก การประเมิน ความพรอมของ  อปท. ที่จะรับการ

ถายโอน  สอ. 

3. เสนอปรับปรุงกฎเกณฑ กฎหมายและระเบียบตางๆ   รวมทั้งแนวทาง

ปฏิบัติ  เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และกลไก
ในขอ 1. และ 2. 

ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล  และถอด
บทเรียนจากการทดลองเรื่องการถายโอนสถานีอนามัย

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนา 
กลไกและกระบวนการในการสนับ 
สนุนการถายโอน สอ. ใหแก อปท. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลกัเกณฑ  
เงื่อนไขและระบบกลไกการประเมิน
ความพรอมในการถายโอน  สอ.  

ใหแก  อปท. 

คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนา
ระบบประเมินผล  และถอดบทเรียนจาก
การทดลองถายโอน สอ. ใหแก  อปท. 

ตัดออกดวย 
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กลไก  กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ 
อํานาจตาม      

พ.ร.บ.ขอ 13  และ 
แผนฯ ขอ 6.5.3 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน  ในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอน สอ.ใหแก อปท. 

2. เห็นชอบใหถายโอน สอ. ให อปท. แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน 

3. กํากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลใหสวนกลางและระดับชาต ิ

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตัิภารกิจที่มอบหมาย 
5. ใหความเห็นในการบริหารงานบคุลากรสาธารณสุขในทองถิ่น  ในดาน 
   - การโอนยาย การรับโอน  การกําหนดตาํแหนงและกรอบอัตรากําลัง- ความกาวหนาและสวัสดิการ 
   - การจัดสรรโควตานักเรียนทุน  - การกระจายกําลังคนและการพัฒนากําลังคนของทองถิ่น 
6. กําหนดมาตรฐานการดําเนนิงานสาธารณสุข  และมาตรฐานการบริการของสถานบรกิาร
สาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสวนกลาง 
7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
8.ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสขุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในสวนของ
งบประมาณอดุหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 
9.ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพือ่รองรบัการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ   

1.ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย   
 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบตัิการกระจายอํานาจฯ 

3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถายโอน 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ระดับจังหวัด18 คน 

คณะทํางานประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
ประเมินผลการดําเนินงานหลังถาย

โอน 9 คน 
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กลไก  กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัด 

1. อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง 
2.อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คอื   

2.1 จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและทําหนาที่หนวยงานเลขานุการ  
คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกจิสาธารณสุขใหแก  อปท. 

2.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะของ อปท.  เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบรกิารสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ขอมูลและแนวทาง 
การกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวกิฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค   รักษาพยาบาลและฟนฟู
สภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทกุกลุม ทุกพืน้ที่ รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉินแกคณะกรรมการฯ 

2.4 กํากับ  ดแูล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถายโอนให  อปท.ทองถิ่น  เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบรกิารสุขภาพทีม่ีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

สํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอ 

1.อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง 
2.อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คอื   
2.1 จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและทําหนาที่  หนวยงานเลขานุการ  

คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกจิสาธารณสุขใหแก  อปท. 

2.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรองรับการถายโอนภารกจิ
สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ   

2.3 เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสขุ  ดานการบรกิารสาธารณสุข   
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ขั้นตอน กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         มีตอหนาถัดไป

คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอม อปท.  เพื่อรองรับการถายโอน  สอ.  

พัฒนากลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมนิความของพรอม อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ. และดําเนินการทดลองในบางพื้นที่ที่มี
ความพรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตามแผนการกระจายอํานาจ 

ใหแก  อปท.ตอไป   โดยแตงตั้งอนุกรรมการ  3 คณะ 

เสนอคณะคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสขุ    
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. 

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  และประกาศเปนกลไก หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

และแจงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  แจง อปท.  พรอมสงประกาศ กลไก กระบวนการ  
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม  อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ. 
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                                                                              ตอจากหนากอน 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

คณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและกระบวนการในการสนับสนุน 
การถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 

 
 

อปท. สงใบสมัครขอรับการประเมินตามแบบฟอรมและเอกสารและสถานที่ที่กําหนด 

คณะอนุกรรมการสงเสรมิการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  18 คน 

พิจารณาและดําเนินการประเมินโดยคณะทํางานประเมินความพรอม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประเมินผลการดําเนินงานหลังถายโอน 9 คน 

คณะอนุกรรมการสงเสรมิการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายงานผลตามเอกสาร  แบบฟอรมที่กาํหนด  เพื่อขออนุมัติตอสวนกลาง 

สวนกลาง ( กระทรวงสาธารณสขุ) พิจารณาอนุมัติ  แจงสวนภูมิภาคพรอมมอบอํานาจ 

คณะอนุกรรมการสงเสรมิการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด 
โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ) แจง อปท. ที่ไดรับอนุมัติ  กําหนดวัน 

และดําเนินการมอบโอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
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หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดาน
สาธารณสุข 
 

การประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดานสาธารณสขุ 
การประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจดัการดานสาธารณสุข ใหดําเนนิการ

ออกเปนประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจดัการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมดังกลาว ใชในกรณีขอรับการถายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวง
สาธารณสุข  ซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก (8 ตัวช้ีวดั)   ดังนี ้

 

องคประกอบหลัก 5 องคประกอบ  ไดแก 
1. ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดหรือการมีสวนรวมจัดการดาน 

สาธารณสุข  มี 4 ตัวชี้วัด คอื 
1.1 ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัหรือมีสวนรวม หรือสงเสริม สนับสนุน  

การจัดการดานสาธารณสุข จนถึงป ปจจุบนั 
1.2 ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
1.3 ความรวมมือของชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนนิการดาน 

สาธารณสุข  เชน ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม  เปนตน 
1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหการสงเสริมสนับสนุนสถานีอนามัยกอนขอรับโอน 

เชน  ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม  เปนตน 
2. มีแผนการเตรียมความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขหรือแผนพัฒนาการสาธารณสุข ซ่ึง 

แสดงใหเห็นถงึความพรอมดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมในการจัดการดานสาธารณสุข มี 1 ตัวชี้วัด คือ 
2.1 การมีแผนลักษณะแผนกลยุทธหรือแผนงานโครงการ/กิจกรรมในการจัดการดาน 

สาธารณสุข และ/หรือการมีแผนพัฒนาระบบสงตอผูปวยและมีแผนรองรับ ในภาวะวิกฤตและการติดตอของ
โรคระบาดรุนแรง และ/หรือการมีแผนในการวางระบบ ควบคุม กํากับ ตรวจสอบนําไปสูการสรางความเชื่อมั่น
วาจะจัดการดานสาธารณสุขไดอยางมีมาตรฐาน 

3. วิธีการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข  มี 1 ตัวชี้วัด  คือ 
  3.1 มีรูปแบบวธีิการบริหารจัดการดานสาธารณสุข 

 4.  การจัดสรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข  มี 1 ตัวชี้วัด คอื 
4.1 สัดสวนการใชรายได (รวมเงินอุดหนนุทั่วไปและเงนิกูแตไมรวมเงินอุดหนนุเฉพาะ 

กิจจากรฐั) เพื่อการสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่ประเมนิ) 
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5. ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอมในการจัดบริการดานสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 1 ตัวชีวั้ด คือ 

  5.1 ความเหน็ของประชาชนและผูมีสวนเกีย่วของในเขตบริการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินตอความพรอมในการจัดบริการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพตามองคประกอบของเกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชประเมนิความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอรับ
โอนสถานีอนามัย 
องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

1.ประสบการณของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัด
หรือมีสวนรวม
จัดการดาน
สาธารณสุข 

1.ระยะเวลาที่ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จดัหรือมีสวน
รวมหรือสงเสรมิสนับสนุน
การจัดการดานสาธารณสุขถึง
ปท่ีประเมิน 

ระดับ 1 มีสวนรวมหรือสงเสรมิสนับสนุนการจัดการ 
ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา1 ปงบประมาณ 

ระดับ 2 มีสวนรวมหรือสงเสรมิสนับสนุนการจัดการ 
ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา2 ปงบประมาณ 

ระดับ 3 มีสวนรวมหรือสงเสรมิสนับสนุนการจัดการ 
ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา3 ปงบประมาณ 

2. ผลการดําเนนิงานดาน 
สาธารณสุข 

 

ระดับที่ 1 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม ปองกัน
โรคและสงเสรมิสุขภาพ 

ระดับที่ 2 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม ปองกัน
โรค,สรางเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ระดับที่  3  การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม 
ปองกันโรค,สรางเสริมสุขภาพ,การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสภาพ 

 3. ความรวมมือของชุมชน 
ในการจัดการสาธารณสุขของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระดับที่ 1 ชุมชนรวมมอืจัดกิจกรรมในดานการควบ 
คุมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ 

ระดับที่ 2 ชุมชนรวมมอืจัดกิจกรรมดานการควบคุม 
ปองกันโรค,สงเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล 

ระดับที่ 3 ชุมชนรวมมอืจัดกิจกรรมดานการควบคุม 
ปองกันโรค,สงเสริมสุขภาพ,การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสภาพ 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

 4. การสงเสริม สนับสนุนแก
สถานีอนามัยกอนการขอรับ
โอน  เชน ดานทรัพยสิน/ดาน
วิชาการ/ดานบริการและกิจกรรม / 
ดานอื่นๆ 

ระดับที่ 1 การมีการสงเสริม สนับสนุนแกสถานีอนามัย 
ดานใดดานหนึ่ง 

ระดับที่ 2  การมีการสนับสนุนสถานีอนามัยในดาน 
งบประมาณ  วิชาการ บริการ และกิจกรรม 

ระดับที่ 3  การมีการสนับสนุนสถานีอนามัยในดาน 
งบประมาณ  วิชาการ บริการ และกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

2. แผนการเตรยีม
ความพรอมในการ
จัดการดาน
สาธารณสุขหรือ
แผนพัฒนาการ
จัดการดาน
สาธารณสุขซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความ
พรอมดานตาง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับระดับ 
ประเภท และรูปแบบ 
การจัดการ
สาธารณสุข 

5. มีแผนในลักษณะแผนกล
ยุทธหรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและ/หรือ แผนพัฒนา
ระบบสงตอ/แผนรองรับภาวะ
วิกฤต/ิโรคติดตอระบาด
รุนแรง และ/หรือแผนในการ
วางระบบกํากับควบคุม 
ตรวจสอบเพื่อนําไปสูความ
เชื่อมั่นวาจะจัดการดาน
สาธารณสุขไดอยางมี
มาตรฐาน 

ระดับที่ 1 การมีแผนลักษณะกลยุทธหรือแผนงาน 
โครงการ / กิจกรรมในการจัดการดานสาธารณสุข 

ระดับที่ 2 มีแผนตามระดับ 1 และมีแผนเพื่อพัฒนาระบบ
สงตอผูปวยและมีแผนรองรับในภาวะวิกฤติและการ
ติดตอของโรคระบาดรุนแรง 

ระดับที่ 3 มีแผนตามระดับ 2 และมีแผนพัฒนาระบบการ
ควบคุมกํากับตรวจสอบเพื่อนาํไปสูเพื่อสรางความเชื่อมั่น
วาจะจัดการดานสาธารณสุขใหมีมาตรฐานได 

3. วิธีการบริหารและ
การจัดการดาน
สาธารณสุข 

6.รูปแบบวิธีการบริหารและ
การจัดดานสาธารณสุข 

ระดับ 1 องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
ดําเนินการ /หรอืมีสวนรวมจัดการสาธารณสุขในดาน 
การควบคุมโรคและการสงเสริมสุขภาพ 

ระดับ 2  องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
ดําเนินการ /หรอืมีสวนรวมจัดการควบคุมโรคและ 
การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ระดับ 3 องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
ดําเนินการ/หรอืมีสวนรวมจัดการดานการควบคุมโรค
และการสงเสรมิสุขภาพและการรักษาพยาบาลและการ
พื้นฟูสภาพ 



 60

องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

4.  การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
สาธารณสุข 

7.สัดสวนการใชงบประมาณ
(รวมเงินอุดหนนุทั่วไปและ
เงินกู แตไมรวมเงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจจากรัฐ) เพื่อการจดั 
การดานสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ป 
งบประมาณยอนหลัง  

ระดับ 1 นอยกวารอยละ 5 ของรายไดเฉลี่ยตอป 

ระดับ 2 รอยละ 5 – 10 ของรายไดเฉลี่ยตอป 

ระดับ 3 มากกวารอยละ10 ของรายไดเฉลี่ยตอป 

5. ความเห็นของ 
ประชาชนและผูมี 
สวนเกี่ยวของตอ 
ความพรอมในการ 
จัดการดาน 
สาธารณสุขของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

8. ความเห็นของประชาชน 
และผูมีสวนเกี่ยวของในเขต
บริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอความพรอมใน
การจัดดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระดับ 1 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทองถิ่นนอย
กวารอยละ 50 เห็นวามีความพรอม 

ระดับ 2 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทองถิ่น  
รอยละ 50 – 80 เห็นวามีความพรอม 

ระดับ 3 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทองถิ่น 
รอยละ 80 เห็นวามีความพรอม 
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เกณฑน้ําหนักคะแนนการประเมิน 
 

องคประกอบ ตัวช้ีวดั คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
1.ประสบการณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัด
หรือมีสวนรวม
จัดการดานสาธารณสุข 

1.ระยะเวลาที่ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดหรือมีสวน
รวมหรือสงเสริมสนับสนุน
การจัดการดานสาธารณสุข
จนถึงปที่ประเมิน 

1 ไมเขาเกณฑ 0 
ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

1 = 0.33 
2 = 0.67 
3 = 1.0 

 

 2. ผลการจัดการดาน
สาธารณสุข 

3 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

1 = 1.0 
2 = 2.0 
3 = 3.0 

 3. ความรวมมอืของชุมชนใน
การจัดการดานสาธารณสุข
ของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เชน ดานทรัพยสิน 
ดานวิชาการ ดานบริการและ
กิจกรรม ดานอื่นๆ 

3 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

1 = 1.0 
2 = 2.0 
3 = 3.0 

 

 
 
 
 
 

4. การสงเสริมสนับสนุน
สถานีอนามัยกอนขอรับโอน 
เชน  ดานทรัพยสิน  ดาน
วิชาการ  ดานบริการและ
กิจกรรม  ดานอื่น ๆ  

1 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

 
 

1 = 0.33 
2 = 0.67 
3 = 1.0 

2. แผนการเตรียมความ
พรอมในการจัดการดาน
สาธารณสุขหรือ
แผนพัฒนาการจัดการ
ดานสาธารณสุขซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความ
พรอมดานตาง ๆ  ที่
เหมาะสมกับระดับ 
ประเภท และรูปแบบ 
การจัดการสาธารณสุข 

5. การมีแผนในลักษณะแผน
กลยุทธเพื่อเตรียมความพรอม
การจัดการดานสาธารณสุข 

3 
 
 
 

ระดับ  1 
ระดับ  2 
ระดับ  3 

 

1 = 1.0 
2 = 2.0 
3 = 3.0 
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เกณฑน้ําหนักคะแนนการประเมิน 
องคประกอบ ตัวช้ีวดั คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ หมายเหต ุ

3. วิธีการบริหารและการจัดการ 
ดานสาธารณสุข 

 
 

6. รูปแบบวิธีการบริหาร
และการจดัการดาน
สาธารณสุข 

1 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

1=0.33 
2=0.67 
3=1.0 

 

4. การจัดสรรงบประมาณเพือ่
จัดบริการดานสาธารณสุข 

7.สัดสวนการใชรายได
(รวมเงินอดุหนุนทั่งไป
แตไมรวมเงนิอุดหนุน
เฉพาะกจิจากรฐั) เพื่อ
การสาธารณสุขเฉลี่ย 3 
ปงบประมาณยอนหลัง
(ไมรวมปงบประมาณที่
ประเมิน) 

 

2 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

1=0.66 
2=1.34 
3=2.0 

 

5. ความเหน็ของประชาชนและ 
ผูมีสวนเกีย่วของตอความพรอม
ในการจดัการดานสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

8. ความเหน็ของ
ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของในเขตบริการ
ของ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ความ
พรอมในการจดัการดาน
สาธารณสุขของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

 

3 ระดับ 1 
ระดับ 2 
ระดับ 3 

1 = 1.0 
2 = 2.0 
3 = 3.0 

 

 

การคิดคาน้ําหนักคะแนนจากคะแนนเต็ม แลวนํามาเทียบเปนรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม 
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เกณฑการผานการประเมินความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และลักษณะการจัดการดานสาธารณสุขตามผลการประเมิน 

 
ระดับเฉล่ียท่ีได มีความพรอมระดับ ขอเสนอแนะของลักษณะการจัดบริการสาธารณสุขของ 

 
 

ไมถึงรอยละ 50 

 
 

ต่ํา 

- ใหมีสวนรวมในการจัดดานสาธารณสุขไปกอนเพื่อเตรียม
ความพรอมการจัดการสาธารณสุขเองในอนาคต 
-   อาจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นจัดการดาน
สาธารณสุข 
-  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอน 

 
 

รอยละ 50 – แตไม
เกินรอยละ 70 

 
 

กลาง 

- ใหจัดการบรกิารสาธารณสุขในดานการควบคุมโรคและ
สรางเสริมสุขภาพ 
-  อาจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นจัดการดาน
สาธารณสุข 
-  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพรอมขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอน 

 
 

ตั้งแตรอยละ 70 
 ขึ้นไป  

 
สูง 

ใหจดัและรับโอนสถานีอนามัยครอบคลุมภารกิจ ทั้ง 4 มิติ 
ไดแก การควบคุมปองกันโรค  การสรางเสริมสุขภาพ       
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ 

รองสวนทองถ่ิน 
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วิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

วิธีการประเมนิความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการออก
กฎกระทรวง  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

 

1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับความเหน็ชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มี
ความประสงคจะจดับริการดานสาธารณสุขหรือรับโอนสถานีอนามัย ใหยื่นคาํขอตอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดักอนวนัเริ่มตนปงบประมาณใหมไมนอยกวา 180 วัน 

2)  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตงตั้งคณะทํางานประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน  ภายใน 20 วันนับแตวันที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคําขอรับการประเมิน 

3)  คณะทาํงานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจดัการดานสาธารณสุข  
เปนรูปไตรภาคี จํานวน 9 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวดั จํานวน 3 คน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซ่ึงเปนผูที่ ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุขระดับจังหวัดและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จงัหวัดนั้นรวมกันเสนอ โดยใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเสนอเจาหนาที่เปนเลขานุการของคณะทํางาน 1 คน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ
เจาหนาทีเ่ปนผูชวยเลขานุการของคณะทํางาน 1  คน 

4) การประเมนิความพรอม ใหคณะทํางานฯ ดําเนินการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวนัแตงตั้งคณะทํางานฯ 

5) ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแจงผลการประเมินตามขอ 3 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยืน่คํา
ขอรับโอนสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว 

6) หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานเกณฑประเมิน ใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอน        
สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน 

7) ใหคณะอนุกรรมการประเมินความพรอมฯ ประเมนิผลภายหลังการถายโอนสถานีอนามัยใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลว 1 ปโดยจะตองประเมินผลใหแลวเสร็จภายใน 30 วันและรายงานให
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

 

โดยตัวช้ีวัดและระดับคณุภาพของแตละตวัช้ีวดัและเงื่อนไขของแตละองคประกอบของเกณฑประเมิน
ความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยประกาศดังกลาวใหกําหนดขึน้ตามรายละเอียดและความเห็นชอบรวมกันของกระทรวง
สาธารณสุขและคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสาธารณสุข 
 
 

 
 

              ผาน  ☺ 
                                                       

 ไมผาน  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
      *กอนการขอประเมินความพรอมองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น  ควรพิจารณา 
หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินความพรอมของ
ตนเอง เมื่อเห็นวามีความพรอมทีจ่ะขอรับโอนสถานี
อนามัย 

      
 
 
 
 
 

 
 

สธ.ถายโอน สถานีอนามัยให อปท.        
เพื่อจัดการสาธารณสุข 

6. สสจ.สรุป /รายงานผล
การประเมินความพรอม 

5. อปท. รับการประเมินความพรอม 

4. อปท. จัดเตรียมเอกสาร/ หลักฐาน 
รอรับการประเมินความพรอม 

2.  อปท. ยื่นเรือ่งขอประเมินความพรอม 
ตอ สสจ. / สวนราชการที่เกีย่วของ 

3. ผูวาราชการจังหวดั 
แตงตั้งคณะทํางานประเมิน 

1. อปท. จัดทํานโยบายและ
แผนงบประมาณ นําเสนอสภา
อปท. ใหความเห็นชอบการ

มีสวนรวมจัดไปกอนหรือ    
รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อ่ืนจดั 

*  ทบทวน/ปรับปรุง/เตรียมการ 
*  ขอรับการประเมินใหม 
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แนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ตัวชี้วัดท่ี  1 
ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดหรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

สาธารณสุขถึงปที่ประเมิน 
 
   ความมุงหมาย 
   เพื่อพิจารณาพื้นฐานประสบการณที่แสดงถึงศักยภาพและการใหความสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดานการจัดการสาธารณสุข 
   คําอธิบาย 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เคยจัดการดานสาธารณสุขมาแลวยอมมีพื้นฐานความเขาใจ 

ความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งดานทรัพยากร และการบริการที่เอื้อตอการจัดการสาธารณสุขใหเกดิ
ประสิทธิภาพและถึงแมจะไมไดจัดการเอง การมีสวนรวมใหการสงเสริมสนับสนุน เปนตัวช้ีวัดที่แสดง
ใหเห็นวาใหความสําคัญในดานการสาธารณสุข 

 
ระดับ  1 

มีสวนรวมหรือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการ
สาธารณสุขมาแลวไมนอย
กวา 1 ปงบประมาณ 

ระดับ  2 
มีสวนรวมหรือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการ
สาธารณสุขมาแลวไมนอย 
กวา  2 ปงบประมาณ 

ระดับ  3 
มีสวนรวมหรือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการ
สาธารณสุขมาแลวไมนอย
กวา  3 ปงบประมาณ 

  แนวทางการประเมิน 
  ตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร ผูบริหารและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แหลงขอมูล 

1. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
2. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในชวงที่ผานมา 
    ยอนหลัง 3 ป ถึงปจจุบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
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ตัวชี้วัดท่ี  2 
ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข 

 
     ความมุงหมาย 
     เพื่อใหทราบถึงผลของการบริหารจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาก

การประเมินมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณที่ผานมาซี่งตัวช้ีวัดที่
เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการสาธารณสุข 

 
    คําอธิบาย 
    เพื่อเปนการประเมินใหเหน็วาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีผลงานในการดาํเนินงาน

โดยการดําเนนิการเองและหรือการที่หนวยงานอื่นใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
ดําเนินการในดานการจดับริการงานสาธารณสุขได ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือดานการรักษาพยาบาล,  
การสรางเสริมสุขภาพ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ 

 
ระดับ  1 

มีผลการดําเนนิงานดาน
การควบคุมปองกันโรค
และการสรางเสริม
สุขภาพ 

ระดับ  2 
มีผลการดําเนนิงานดาน
การควบคุมปองกันโรค,
การสรางเสริมสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล 

ระดับ  3 
มีผลการดําเนนิงานดานการ
ควบคุมปองกนัโรค, การ
สรางเสริมสุขภาพ, การ
รักษาพยาบาลและการฟนฟู
สภาพ 

   แนวทางการประเมิน 
   ตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 
   แหลงขอมูล 

1. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
2. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในชวงทีผ่านมา

ยอนหลัง 3 ปถึงปจจุบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป     
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ตัวชี้วัดท่ี  3 
ความรวมมือของชุมชนในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ดาน

ทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม และดานอื่น ๆ 

    ความมุงหมาย 
    เพื่อพิจารณาความศรัทธาและการใหความรวมมือ สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในการจัดการสาธารณสุข 
    คําอธิบาย 
    เปนการประเมินใหเห็นวาชุมชนใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในการจัดการสาธารณสุข ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่สะทอนใหเห็นวาชุมชนมคีวามตระหนกั ให
ความสําคัญดานการสาธารณสุขและความศรัทธาตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับท่ี 1 
ชุมชนรวมมือจัด
กิจกรรมในดานการ
ควบคุมปองกนัโรค
และการสงเสริม
สุขภาพ 

 
 

ระดับท่ี 2 
ชุมชนรวมมือจัด
กิจกรรมดานการ
ควบคุมปองกนัโรค,
การสงเสริมสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล 

ระดับท่ี 3  
ชุมชนรวมมือจัดกิจกรรมดาน
การควบคุมปองกันโรค,การ
สงเสริมสุขภาพ,การรักษา 
พยาบาลและการฟนฟูสภาพ 

    แนวทางประเมิน   
     ตรวจสอบขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานีอนามยัในเขตเดยีวกนั การให

ความชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนดานตางๆ ของชุมชนในการจัดการสาธารณสุข 
 
    แหลงขอมูล 
    ขอมูลที่แสดงถึงการใหความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุขจากชุมชน 
     ทองถ่ิน ทั้งภาครัฐและเอกชนใหกับสถานีอนามัยในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ตัวชี้วัดท่ี  4 

การสงเสริมสนับสนุนใหแกสถานีอนามัยกอนการรับโอน เชน ดานทรัพยสิน ,ดานวชิาการ ,
ดานบริการ และกิจกรรมดานอื่น ๆ 

 

    ความมุงหมาย 
    เพื่อพิจารณาถึงการมีสวนสนับสนุนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เคยใหแกสถานีอนามัย 

กอนการขอรบัโอน 
 
   คําอธิบาย 
   เพื่อเปนการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาไดใหสนับสนุนแกสถานีอนามัยที่

ขอรับโอน  ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่งวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น ๆ ใหความสําคัญกับการ
จัดการสาธารณสุข 

 
ระดับ  1 

สงเสริมสนับสนุน 
ดานใดดานหนึ่ง 

ระดับ  2 
สงเสริมสนับสนุน 
หลายดาน 

ระดับ  3 
สงเสริมสนับสนุน 
หลายดาน อยางตอเนื่อง 

 
  แนวทางการประเมิน 
 ตรวจสอบขอมูลจากสถานีอนามัยหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ขอรับโอน ในการให

ความชวยเหลือสนับสนุน 
 ดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยสิน  ดานวิชาการ  ดานบริการ  และกิจกรรมอื่นๆ เปนตน 
 
แหลงขอมูล 

1.  ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ที่เกีย่วของ 
2.  แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในชวงที่ผานมา

ยอนหลัง 3 ป ถึงปจจุบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป     
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ตัวชี้วัดท่ี  5 
การมีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการสาธารณสุข 
 
    ความหมาย 
    เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมแีผนในลักษณะเปนแผนกลยทุธสําหรับใชเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการวางแผนระบบการบริหารจัดการสาธารณสุข ซ่ึงจะ
ทําใหสามารถจัดการสาธารณสุขไดอยางมีคุณภาพ 

 
     คําอธิบาย 
      แผนในลักษณะแผนกลยทุธเปนแผนทีแ่สดงระบบของการบริหารจัดการที่สอดคลองกับ

บริบท และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการดําเนินการรองรบัภารกิจการจดัการ
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมาย 

 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 
มีแผนในลักษณะแผนกล
ยุทธเพื่อเตรียมการและ
ดําเนินการจัดการ
สาธารณสุข 

ระดับ 2 
มีแผนตามระดับ  1 โดย
ครอบคลุมครบถวน 
และมีแผนปฏบิัติการที่
แปลงกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ 

 

ระดับ 3 
มีแผนตามระดับ 2 และมี
ระบบการควบคุม กํากับ
ตรวจสอบนําไปสูการสราง
ความเชื่อมั่นวาจะจดัการ
สาธารณสุขไดอยางมี
มาตรฐาน 

    แนวทางประเมิน 
     ตรวจสอบจากแผนการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่นําไปสูการปฏิบัติใน

ดานการจดัการสาธารณสุขครอบคลุมภารกิจตามกลุมเปาหมาย มกีารควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลอยางตอเนื่อง 

แหลงขอมูล 
1.  แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในชวงที่ผานมา

ยอนหลัง 3 ปถึงปจจุบัน 
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ตัวชี้วัดท่ี  6 
       รูปแบบวธีิการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข 
 
     ความหมาย 
     เพื่อศึกษาศกัยภาพความพรอมในการจัดบริการสาธารณะดานการสาธารณสุขวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สามารถบริหารและจัดการสาธารณสุขทั้งในดานการรักษาพยาบาล,การสรางเสริม
สุขภาพ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ ซ่ึงเปนภารกิจที่สําคัญของการจัดการดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
     คําอธิบาย 
     การจัดการสาธารณสุขเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จะตองมีศักยภาพสามารถดําเนินการทั้งในดานการบริหารและการจัดการทางสาธารณสุข ในดานการ
รักษาพยาบาล ,การสรางเสริมสุขภาพ ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ   

 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  
องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถ ดําเนินการ /
หรือมีสวนรวมจัดการ
สาธารณสุขในดานการ
ควบคุมโรคและการ
สงเสริมสุขภาพ 

ระดับ 2 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สามารถ
ดําเนินการ /หรือมี
สวนรวมจดัการ
ควบคุมโรคและการ
สงเสริมสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล 

ระดับ 3 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถดําเนินการ /หรือมีสวน
รวมจัดการดานการควบคุมโรค
และการสงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลและการพืน้ฟู
สภาพ 

 
     แนวทางประเมิน 

1. ตรวจสอบขอมูลจากแผนการจัดการสาธารณสุข  แผนงบประมาณ  
2. ตรวจสอบขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      แหลงขอมูล 
1. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏบิัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. ผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ตัวชี้วัดท่ี  7 
สัดสวนการใชรายได (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินกู แตไมรวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกจิ)  เพื่อการสาธารณสุขเฉลี่ย  3  ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่ประเมนิ) 
 
ความมุงหมาย 
เพื่อพิจารณาถงึสัดสวนของการจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จดัเก็บ

ได  นํามาใชเพื่อการจัดการสาธารณสุข  ซ่ึงจะเปนตวัช้ีวัดดานการใหความสําคัญกับการจัดการ
สาธารณสุข 

 
 คําอธิบาย 
 รายไดที่นํามาพิจารณาเปนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดเก็บไดในรอบปแต

ละป  รวมรายไดจากเงินอดุหนุนจากรัฐและเงินกู แตไมรวมเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ) นํามาสงเสริม
สนับสนุนการจัดการสาธารณสุข 

 

 
 

ระดับ  1 
นอยกวารอยละ  5 
ของรายไดเฉลีย่ตอ
ป 

ระดับ  2 
รอยละ  5 - 10  ของ
รายไดเฉลี่ยตอป 

ระดับ  3 
มากกวารอยละ  10  ของ
รายไดเฉลี่ยตอป 

 แนวทางการประเมิน 
ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการจัดเก็บรายไดประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(รวมเงินอดุหนุนทั่วไปและเงินกู  ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )คิดเฉลี่ยรอยละของรายได  3  
ปงบประมาณยอนหลัง  ไมรวมปงบประมาณที่ประเมนิ 

 
แหลงขอมูล 

1. เอกสารสรุปผลการจัดเก็บรายไดประจําป เงินอุดหนนุจากรัฐ และเงนิกู 
2. บัญชีหรือแผนการใชงบประมาณประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดท่ี  8 
ความเหน็ของประชาชนและผูมีสวนเกีย่วของในการจดัการสาธารณสุขในเขตบริการของสถานี

อนามัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ผลการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหใชไดเปนเวลา  2  ป  นับแตวันประมวลผล) 

ความมุงหมาย 
      เพื่อจะไดทราบวาประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในเขตบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

       ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ  ในฐานะเปนผูที่อยูใกลชิดและมีสวนได
เสียจะเปนผูใหขอมูลไดดีกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมที่จะจดัการสาธารณสุขหรือไม  
ซ่ึงจะเปนผลดตีอการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อผานการประเมินความพรอม
แลว เพราะถาประชาชนและผูมีสวนเกีย่วของเห็นในความพรอม  เมื่อจดัการสาธารณสุขประชาชนและผูมี
สวนเกีย่วของก็จะสนับสนนุการสาธารณสุขที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัด  ตรงกันขาม หากประชาชน
และผูมีสวนเกีย่วของเห็นวาไมพรอม  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดการสาธารณสุข  ก็อาจไมไดรับ
ความเชื่อถือจากประชาชนและผูมีสวนเกีย่วของในการมารับบริการและความรวมมืออยางอื่น  เปนผลเสีย
ตอการสาธารณสุขที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัด 

คําอธิบาย 
    ประชาชน หมายถึงประชาชนในเขตบรกิารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น  ซ่ึงเปนผูมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งลาสุด  ผูมีสวนเกีย่วของ หมายถึง ผูนําทองถ่ิน ไดแก ผูใหญบาน/ประธาน
ชุมชน กํานัน กรรมการหมูบาน/ชุมชน ประธาน อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยที่เกี่ยวของ
กับการประเมนิความพรอมในกรณีนั้น   

 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ  1 
ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของนอยกวารอยละ 
50  เห็นวามีความพรอม 

ระดับ  2 
ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของรอยละ 50 - 80 
เห็นวามีความพรอม 

ระดับ  3 
ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของมากกวารอยละ 80  
เห็นวามีความพรอม 
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แนวทางการประเมิน 
       การสุมตัวอยางประชาชน  เพื่อประโยชนของการสุมตัวอยางประชาชนเพื่อสอบถามความ

คิดเห็นใหเกิดความสะดวก  คลองตัว  และประหยดัใหดําเนินการดังนี ้

       1.  ในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในแตละครั้ง  ใหสุมตัวอยางประชาชนตาม
จํานวนดังนี ้

           1.1   ประชาชนมีไมเกิน 100 คน  ใหสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 

           1.2   ประชาชนมี  101 - 1000  คน  ใหสอบถามความเหน็ 100 คน 

           1.3    ประชาชนมี 1001 - 5000  คน  ใหสอบถามความเหน็  150 คน 

           1.4    ประชาชนมี  5001  คนขึ้นไป  ใหสอบถามความเหน็ 200  คน 

       2.   จํากัดขอบเขตของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็น  โดยตองเปนประชาชนที่อยูในเขต
รับบริการของสถานีอนามัยที่เกี่ยวของกับการประเมินเพื่อจัดการสาธารณสุขในครั้งนั้นหากมีสถาน
บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของหลายแหงใหหมายถึงเขตใหบริการของแตละแหง 

       3.  ประชาชนตามขอ 2  ตองเปนประชาชนในเขตบรกิาร 
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เงื่อนไขสําคัญประกอบเกณฑการประเมินความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัย  
 

เงื่อนไขประกอบเกณฑการประเมินความพรอมมี  4  เงื่อนไข   ไดแก 
เงื่อนไขท่ี 1 ดานบุคลากร    

1.1  หลักการถายโอนบุคลากร   
1.1.1 ยึดหลักการ “สถานีอนามัยไป บุคลากรสมัครใจ อัตราตามตัวไป” เพื่อให 

การบริการแกประชาชนมีความราบรื่นและบุคลากรมีหลักประกันความกาวหนาและคุณภาพชวีิตทีด่ีในการ
ทํางาน โดยรัฐจัดสรรอัตรากําลังที่ขาดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกรอบอตัรากําลัง 
   1.1.2 ใหสอดคลองกับภารกิจที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแผน 
ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.1.3 กระบวนการถายโอนตองมีความยืดหยุน  คลองตัว  ราบรื่นและจูงใจ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

  1.1.4 สิทธิประโยชนและความกาวหนาของบุคลากรที่ถายโอนไปสังกดัองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินตองไมต่ํากวาที่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไดรับ 

   1.1.5 รัฐบาลควรมีนโยบายการเกษียณอายรุาชการกอนกาํหนดโดยมีเงนิชดเชย 
รองรับการถายโอน 

 

 1.2  หลักเกณฑการถายโอน 
 จะเริ่มมีการถายโอนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อ

ผานเงื่อนไขดงัตอไปนี ้
1.2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานเกณฑการประเมินความพรอมในการ 

จัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
1.2.2 มีการสอบถามความสมัครใจของบุคลากรในสถานีอนามัยที่องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินขอรับโอน 
 

1.3  วิธีการถายโอน 
 จะดําเนินการตามความสมัครใจของบุคลากร  รวม 4  วิธี  ดังนี ้

   1.3.1  โอน  ไปเปนขาราชการหรือพนักงานในสงักัด อปท 
 1.3.2   ยาย   จําแนกเปน   2   วิธี  คอื 

  1) ยายสับเปลีย่นกับบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงาน  
       อ่ืนในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  2) ยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอืน่ 

             ในสังกัดกระทรวง 
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1.4 ระบบถายโอน 
1.4.1 เร่ิมดําเนนิการตั้งแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินยืน่คําขอประเมนิความ 

พรอม ใหหนวยงานตนสังกดัของสถานีอนามัย คํานวณกรอบอัตรากําลังของสถานีอนามัย ที่จะมกีาร      ถาย
โอนขึ้นใหม ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหทราบสภาพความเปนจริงในปจจบุัน ณ วันที่ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นขอรับการประเมินเพื่อใหทราบกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมของสถานีอนามัย
แหงนัน้ การดําเนินการในขั้นตอนนีจ้ะดําเนินการควบคูไปกับการประเมินความพรอมการจัดการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.4.2 การสอบถามความสมัครใจของบุคลากร  จะดําเนินการเมื่อ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินผานเกณฑประเมินความพรอมในการจดัการสาธารณสุขแลว โดยจะสอบถามความสมัครใจของ
บุคลากรในสถานีอนามัยแหงที่จะถายโอนนั้น และเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขหรือ
หนวยงานอืน่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดยื่นความประสงคที่จะถายโอนดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทราบขอมูล
ความประสงคของบุคลากรสําหรับดําเนนิการขั้นตอไป 

1.4.3 การดําเนนิการถายโอนและการตัดโอนอัตรากําลัง จะดําเนนิการตาม 
วัตถุประสงคของบุคลากรดังนี้ 

(1) กรณีสมัครใจ  กระทรวงสาธารณสุขจะตัดโอนบุคลากรและอัตราของ     
     บุคลากรดังกลาวไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) กรณีไมสมัครใจ  ซ่ึงประกอบดวย 

 ขอยาย  จําแนกเปน 
2.1.1 ยายสับเปลี่ยนกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการใหตาม   

ความประสงคโดยอัตราในสถานีอนามัยแหงนั้น ยังเปน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 
           หนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข ถาหากจะยาย   
           บุคลากรดังกลาวไปดาํรงตําแหนงวางในสถานบริการ 
           สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข   
           หรือตัดโอนบุคลากรพรอมอัตราไปสถานบริการ 
          สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 
          ก็สามารถทําได แตหากการถายโอนอัตราดังกลาวมีผลทํา  
          ใหสถานีอนามัยแหงที่จะถายโอนขาดอัตรากําลังตาม 
            กรอบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหรัฐบาลจดัสรร 
            อัตราใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสรรหา 
            บุคลากรมาทดแทนตอไปได โดยตองไดรับความ 
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            เห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอนบังคับใช 
ขอเกษียณอายรุาชการกอนกาํหนด (เสนอใหเปนนโยบายรัฐบาล) กรณนีี้อัตราของบุคลากรจะเปนของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรรหามาแทนได 
ขอชวยราชการบุคลากรและอัตราจะยังเปนของกระทรวงสาธารณสุขจนกวาจะพนจากตําแหนง 

 
 1.5 การสงมอบบัญชีรายช่ือบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
  ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานีอนามัยที่จะถายโอนดาํเนินการจดัทาํบัญชีรายช่ือบุคลากรที่

ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวสงมอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยแบงกลุมเปน 2  
กลุม  ดังนี ้

  กลุมที่ 1  บุคลากรที่ประสงคจะถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  กลุมที่ 2  บุคลากรที่ไมประสงคจะถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใหขอยาย

ไปยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
  ทั้งนี้ ใหสงมอบบัญชีดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการถายโอนสถานีอนามัย

นั้น  ภายใน 30 วันนับแตวนัที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานการประเมิน 
  สําหรับการสงมอบบัญชีรายช่ือของบุคลากรในสถานีอนามัยอ่ืนที่ประสงคจะขอโอนไปสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสถานีอนามัยที่ถายโอน เห็นควรใหหนวยงานตนสังกัดสงมอบ
บัญชีดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับบัญชีดังกลาวแลว 
หากมีบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย ที่ถายโอนประสงคจะขอยายสับเปลี่ยนกับบุคลากรในบัญชีรายช่ือ
ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการยายสับเปลี่ยนใหตามความประสงคของบุคลากรเหลานั้น 

  ภายหลังการสงมอบบัญชีรายช่ือบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอนไมเกิน 2 ปงบประมาณ 
หากมีบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค
จะขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนดุลยพนิิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะพจิารณา
รับโอนบุคลากรดังกลาว ทั้งนี ้ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับโอนใหบุคลากรดังกลาวไดรับสิทธิ
เชนเดยีวกับบคุลากรสาธารณสุขที่ถายโอนมาพรอมกับการถายโอนสถานีอนามัย 

 

  
 
 
 1.6  กลไกการถายโอน 
  กําหนดใหสวนราชการและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่เปน

กลไกการถายโอนบุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดับชาต ิระดับสวนราชการ ระดับจังหวัดและระดบัทองถ่ิน และ
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เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการทีเ่กี่ยวของแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ  บุคลากร 
และงบประมาณดานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวดั โดยมอีงคประกอบและอํานาจ
หนาที่ตามที่คณะอนกุรรมการฯกําหนด เพือ่ทําหนาที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ  การจัดสรร
กําลังคน และงบประมาณดานสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแล
เร่ืองระบบคุณภาพการจดัการสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอน ประเมินคุณภาพการจัดการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ที่อาจเกิดจากการถายโอนและประสาน
สวนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อใหการถายโอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 1.7 หลักประกนัสําหรับลูกจาง 
  ในชวงแรกที่ถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหากมีบุคลากรที่เปน

ลูกจางทั้งที่จางจากเงินงบประมาณและเงนินอกงบประมาณซึ่งตองถายโอนไปพรอมกับสถานีอนามัย องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองจางลูกจางเหลานีต้อไปจนครบสัญญาจาง โดยรัฐจัดสรรเงนิอุดหนนุแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  เมื่อครบสัญญาจางแลว หากมีความจําเปนตองจางลูกจางประเภทดังกลาวเพื่อความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจางลูกจางที่เคยปฏิบัติงานอยูเดิมกอนโดยพจิารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานของลูกจางดังกลาวตามหลักเกณฑพนกังานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยรัฐบาล
จะพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนนุใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเฉพาะที่เปนตําแหนงหลักตามความสามารถ
ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 

 

  1.8 ขอพึงสังวรเกี่ยวกับการถายโอนบุคลากรสาธารณสุขใหกับองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

  โดยที่ในระยะแรกที่มีการถายโอนสถานีอนามัยบุคลากรในสถานีอนามัยดังกลาวอาจเกิด
ปญหาในการบริหารจัดการงานสาธารณสุข จึงควรมีแนวทางการดําเนนิการ  ในกรณีดังตอไปนี ้

   1.8.1 บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหสามารถปรับเปลี่ยน/ยายสายงานไดทันที โดยไมตองปรบัลดระดับเมื่อเขาสูสายงาน
ใหม 

   1.8.2 บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากประสงคจะ
ขอยายกลับมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหตามความประสงคของเจาตัว 
ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   1.8.3 กลไกการประเมินกลับ ภายหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับโอน
บุคลากรสาธารณสุขและสถานีอนามัยไปจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง คณะอนุ 
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กรรมการสงเสริมบริหารการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวดั 
จะตองประเมนิผลการดําเนนิงาน ถาหากปรากฏวาผลการประเมินไมผานสามารถโอนบุคลากรสาธารณสุขและ
สถานีอนามัยกลับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได 

   1.8.4 สายงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีบางสายงานไมตรงกัน  หากเปนสายงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเชนเดียวกัน ใหปรับเปลี่ยนสาย
งานใหสอดคลองกัน และไมควรมีสายงานที่มากมาย/หลากหลายเกนิไป 

 

  1.9 สถานภาพ  สิทธิประโยชนและความกาวหนาของบุคลากรที่ถายโอน 
   1.9.1 สถานภาพของบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอน 
   บุคลากรทางดานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  จะมสีถานภาพตามความสมัครใจ  2  กรณี  ดังนี้ 
   กรณีที่ 1 กรณปีระสงคขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปลี่ยน

สถานภาพเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
   กรณีที่ 2 กรณีไมประสงคขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและขอยายไป

ยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ใหตัดโอนตําแหนงและเงนิเดือน
และยังคงสภาพเปนขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   1.9.2  สิทธิประโยชนและความกาวหนา 
   พนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสถานะเปนขาราชการประเภท

หนึ่ง มีสิทธิไดรับเงินเดือนตลอดจนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงนิเดือนจากงบประมาณเงนิอุดหนุนของรัฐ 
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน จะตองกําหนดใหนํากฎหมายวาดวย
ขาราชการพลเรือนมาใชโดยอนุโลมและตองกําหนดเปนหลักการใหสิทธิประโยชนแกบุคลากรทีถ่ายโอนไป
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองไมต่ํากวาทีเ่คยไดรับอยูเดิม ตลอดจนสทิธิประโยชนอ่ืนที่ขาราชการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับบุคคลากรสาธารณสุขที่เปนพนกังานทองถ่ินก็จะไดรับเชนเดียวกันกับ
ขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   ในสวนของการเปนสมาชิก กบข. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหนจ็บํานาญ
ขาราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที ่18 มกราคม พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหสมาชิก กบข.ที่
โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเนื่องจากการถายโอนภารกจิใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังคง
มีสถานภาพการเปนสมาชิก กบข. ตอไปไดจึงมีผลใหบคุลากรสาธารณสุขที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ยังคงมีสถานภาพเปนสมาชิก กบข. เหมือนเดิมทกุประการ 

 
 เปรียบเทียบสวัสดิการและสิทธิประโยชนระหวางบุคลากรสาธารณสุขสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข และองค กรปกครองสวนทองถิ่น 
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 1.  สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เปนตวัเงินเงินเดือนและเงินเพิ่มอืน่ ๆ ที่จายควบกบัเงินเดือน
  

 พนักงานสวนทองถ่ิน มีสถานะเปนขาราชการประเภทหนึ่งและไดรับเงินเดือนตลอดจนเงนิเพิ่ม
อ่ืน ๆ ที่จายควบกับเงนิเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนนุของรัฐ ถาบุคลากรในสังกดัเดิมกระทรวงสาธารณสุข 
ยายโอนไปสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จะมสีถานะเปนพนักงานสวนทองถ่ิน จึงมีสิทธิประโยชนพึง
ไดรับเชนเดียวกับขาราชการของกระทรวงสาธารณสุข การมีสถานะเปนพนักงานสวนทองถ่ินทําใหจะตอง
ไดรับสวัสดิการประโยชนเชนเดียวกับพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงอื่นอีกดวย* 

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสังกัด อปท. 
1.  เงินเดือน พรฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ 

และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535 
ก ฎ  ก พ . 4 4 /ป ร ะ ก า ศ ห ลั ก เ ก ณฑ
บริหารงานบุคคล 

2.  เงินประจําตําแหนง  ประกาศหลักเกณฑเงินประจําตําแหนง 
3. เงินเพิ่มตางๆ(คาครองชีพ,อื่นๆ)    
4 .  เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ
(ทุรกันดาร) 

 ประกาศหลักเกณฑเงิน  คาตอบ 
แทนพื้นที่พิเศษ (ทุรกันดาร) 

5.ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการและ
ดํารงปจจุบันไมนอยกวา 7 ปไดเลื่อน
ระดับเปนกรณีพิเศษสูงขึ้นอีก 1 ขั้น* 

 ประกาศหลักเกณฑการเลื่อนระดับเปน
กรณีพิเศษใหแก  ขรก.สวนทองถิ่นที่
เกษียณอายุราชการ 

6.ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
(โบนัสไมเกิน5เทาของเงินเดือน)* 

 ประกาศหลักเกณฑเร่ืองประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

7.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548 

ประกาศหลักเกณฑการไดรับเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน 

8. เงินประจําตําแหนง(วิชาชีพเฉพาะ)  ประกาศหลักเกณฑ เ ร่ืองเงินประจํ า
ตําแหนง (วิชาชีพเฉพาะ) 

9.  คาตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ขอบังคับสธ.วาดวยการจายเงินคาตอบ แทน 
จนท. ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด 
สธ. 2544 

 

หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น 

10. เงินรางวัลการปฏิบัติงานในหนวย
ปฐมภูมิ 

ประกาศ สปสช.  
 

11. เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2534 

12. เงินคาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติ
สวนตัว 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร สังกดั อปท. 
13. เงินคาตอบแทนพิ เศษรายเดือน
สําหรับผูปฏิบัติ งานในพื้นที่  3  จว .

มติ ครม. มติ ครม. 
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ภาคใต 
14. คาตอบแทนกําลังคนดานสธ. มติ ครม.  ประกาศหลักเกณฑเร่ืองการใหพนักงาน

สวนทองถิ่ นได รับ เ งิน เพิ่ มสํ าห รับ
ตําแหนง ที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
การสาธารณสุข 

15.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (พ.ร.ฎ.
เงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2544) 

มติ ครม. มติ ครม.  

16. เงินคาตอบแทนรายเดือน (ระดับ 8 
ขึ้นไป) 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
ค าตอบแทนนอกเหนือจาก เงิน เดื อนของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ. 2547 

 

2. คาตอบแทน  

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร สังกดั อปท. 
1. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร 

 

พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2523 
และที่แกไขเพิ่มเติม ป2534 

ระ เบี ยบกระทรวง  มท .ว าด วย เ งิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 ฉบับที่ 
1 และฉบับที่ 2 

2.เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก 
บุตรของขาราชการและลูกจางประจํา 

 เชน 1 

3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ป2545 

หลักเกณฑการเบิกจายเงิน
คารักษาพยาบาล 2542 

4.เงินคาทําขวัญกรณีไดรับอันตรายหรือ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ 

 ประกาศหลักเกณฑเงินคาทําขวัญกรณี
ได รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหนาที่ 

5. เงินรางวัลกรรมการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศหลักเกณฑเงินคาตอบแทน
กรรมการ 

6. เงินสมนาคุณวิทยากร ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศหลักเกณฑเงินคาตอบ แทน
กรรมการ 

7. คาเชาบาน พ.ร.ฎ.คาเชาบานพ.ศ. 2527แกไข ป 2545 ระเบียบ  มท .วาดวยคา เชาบานของ
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

8.เงินเกี่ยวกับศพซึ่งถึงแกความตายใน
ระหวางเดินทางไปราชการ 

 พ .ร.บ .สงเคราะหขาราชการผูได รับ
อันตรายและการเจ็บปวยเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

9.  เงินชวยเหลือบุคลากรที่ตองคดีอาญา   
10.เงินสงเคราะหผูที่ไดรับอันตรายหรือ
ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายและ
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูได รับ
อันตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร สังกดั อปท. 
11. บําเหน็จบํานาญ 
(กรณีไมเปนสมาชิก กบข.) 

พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติม) 
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12. กองทุน กบข. 
      

พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขรก. พ.ศ. 2539. ระเบียบ มท. วาดวยเงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ขรก.สวนทองถิ่น พ ศ .2500(
แกไขเพิ่มเติม) และไดจัดตั้ง กบท.ขึ้น 

13. บําเหน็จดํารงชีพ พรบ.กองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ(ฉบับที่3) 
พ.ศ.2546 
กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จ
คํารงชีพ พ.ศ. 2546 

 

เชน ขอ 11 

14.บําเหน็จความชอบคาตอบแทนและ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผู
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ 

พ .ร .บ .สงเคราะห ผูประสบภัย เนื่องจากการ
ชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 2543 

1 .  พ .ร .บ .สง เคราะห ผู ประสบภั ย
เนื่องจากการชวยเหลือราชการ  การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม 2543 
2 .ประกาศหลัก เกณฑการทํ าขวัญ
ขาราชการ ลูกจาง 

15.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร(ชั่วคราว)
ไดแกคาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พักและคา
พาหนะเดินทาง 

พ.ร.ฎ.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2534 
(ฉบับที่ 5) 

พ .ร .ฎ .คาใชจ ายในการเดินทางไป
ราชการ 2534(ฉบับที่ 5) 

16. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

ขอบังคับสธ.วาดวยการจายเงินคาตอบแทน จนท.
ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด สธ. 
2544 

หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น 

17.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร(ประจํา)
ไดแกคาเบี้ยเลีย้ง  คาเชาที่พักและคา
พาหนะเดินทาง  คาขนยายสิ่งของ
สวนตัว 

ระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเบี้ยเลีย้งเดินทาง
และคาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2534 ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2534 

18 .ค า ใช จ า ยสํ าห รับ เดินทางกลับ
ภูมิลําเนา(กรณีออกจากราชการและ
กรณีถูกสั่งพักราชการ) 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 

19. เงินชวยพิเศษกรณีถึงแกความตาย พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับ 
อันตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2546 
พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

พ .ร.บ .สงเคราะหขาราชการผูได รับ
อันตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

20. คาใชจายในการฝกอบรมทั้งในและ
ตางประเทศ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 

 

ระ เบี ยบกระทรวงการคลั งว าด ว ย
คาใชจ ายในการฝกอบรมของสวน
ราชการ พ.ศ. 2545 

 
  3. สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่มิใชตวัเงิน 

 

รายการ บุคลากรสาธารณสขุ บุคลากร อปท. 
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1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ พ.ร.บ.เคร่ืองราชยฯ ระเบียบเกี่ยวกับขาราชการในบัญชี 7 
2. การขอพระราชทานเพลิงศพ ระเบียบสํานักนายก ระเบียบสํานักนายก 
3.การลาศึกษาตอการใชเงินทุน 
เนื่องจากการลาศึกษา 

 ประกาศหลักเกณฑการบริหารงาน 
บุคล 

4.การนับอายุราชการและอายุ 
ราชการ 

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ ประกาศหลักเกณฑการบริหารงาน 
บุคล 

5. สหกรณออมทรัพย ขอบังคับแตละสหกรณ ขอบังคับแตละสหกรณ 
6. สมาคมฌาปนกิจศพสงเคราะห ฌกส. - 
7. การตรวจสุขภาพประจําป ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541 

8. สิทธิการลา 
-  ลาปวย 
-  ลาคลอดบุตร 
-  ลากิจสวนตัว 
-  ลาพักผอน 
-  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี
ฮัจนย 
-  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล 
-  ลาไปศึกษา   ฝกอบรม  ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัย 
-  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ 
-  ลาติดตามคูสมรส 
การจายเงินเดือนระหวางลา 

- ระเบียบ.วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.
2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติมป 2539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ  บํานาญและเงินอื่น  ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 

 

ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคล  
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1.9.3 การมีใบประกอบวิชาชีพ 
 ควรจะตองพฒันาบุคลากรสาธารณสุขใหเปนวิชาชีพ ในการใหบริการระดับปฐมภูม ิ

เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภารกิจดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน เชน การฉีดวัคซีน การใหยาทางกลามเนื้อ ทางเสนเลือด ฯลฯ ซ่ึงแตเดิม
บุคลากรสาธารณสุขประจําสถานีอนามัยปฏิบัติงานภายใตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (นายแพทย 
สาธารณสุขจังหวด) ในระยะแรก (ไมเกนิ 2 ป) ใหอยูภายใตการกํากับของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใน
ระยะตอไปใหกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการดานสาธารณสุข  

1.9.4 ความกาวหนาในวิชาชพี 
 ความกาวหนาในวิชาชพี บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมี 

ความกาวหนาตามศักยภาพความชํานาญการหรือความเชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพไมไดขึ้นกับขนาดของพื้นที/่
ประชากรที่รับผิดชอบหรือระดับของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเองสังกัด 

 ทั้งนี้  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเสนอกระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบยีบ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน ประกอบดวย 

  1. ระเบียบวาดวยเงนิบํารุงของหนวยบริการในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหนํา
หลักการของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงนิบํารุงหนวยของหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2536 และฉบับแกไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

 2. ขอบังคับวาดวยการจายเงนิคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนําหลักการของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

 3. หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานใหกับ 
หนวยบริการในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนําหลักการหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงนิ
คาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกบัหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 บังคับใช 

 4. การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินให
สามารถบริการแกประชาชนไดอยางมีคณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเสนอกฎหมายองคกรวิชาชีพรองรับ 

 1.9.5 โอกาสในการโอนยาย 
                1 ) การโอน/ยาย 

         นอกจากความกาวหนาในสายวิชาชีพของแตละตําแหนงแลว บุคลากรสาธารณสุขในระดับ
ปฐมภูมิใน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองสามารถโอนยายตามความจําเปนไปยังองคการบริหารสวน
ทองถ่ินอื่นทั่วประเทศได ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวดั เทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
จะตองสะดวกและเปนธรรม 
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         2)  การโอนยายเปลีย่นสายงาน 
         บุคลากรทางดานสาธารณสุขทุกตําแหนงสามารถโอนยายสับเปลีย่นสายงานอืน่ตรงตามที่

ตนเองมีคุณสมบัติ และยังสามารถเปลี่ยนสายงานไปยงัตําแหนงรองปลัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผูอํานวยการกองอื่น ๆ หากมีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงนั้น 

- มีองคกรการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการถายโอน 
       - การมีสวนรวมของผูแทนสถานีอนามัยในการบริหารงานบุคคลในระดับทองถ่ิน 

          คณะกรรมการบริหารการถายโอนบคุลากรดานสาธารณสุขในระดับกระทรวง  จังหวดั  
โดยใหมผูีแทนสถานีอนามัยเปนกรรมการดวย 

                        บุคลากรที่ถายโอนฯ ใหรวมถึงบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยครอบคลุมถึง 
ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลกูจางชั่วคราว ทั้งที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหลักในสถานีอนามัยที่ถายโอน เพื่อเปนหลักประกนัใหแก
บุคลากรเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจางชั่วคราวไดกาํหนดเงื่อนไขให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจาง
ลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาจะหมดสัญญาจางและเมื่อมีความจําเปนตองจางบุคลากรใน
ตําแหนง ดังกลาวเมื่อ หมดสัญญา จางให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาจางผูปฏิบัติงานเดิมกอนโดย
พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผาน 

 
เงื่อนไขท่ี 2 การจัดระบบบริการสุขภาพโดยการถายโอนในภารกิจท้ัง 4 ดานตามภารกิจเดิม 
สถานีอนามัยเปนสถานบริการปฐมภูมิ ที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด มีสถานที่ตั้งอยูใน หมูบาน  ตําบล   

ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือการรักษาพยาบาล  การควบคุมปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ซ่ึงภารกิจทั้งหลายเหลานี้ดําเนินการตั้งแตกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล บังคับใชกฎหมายในพื้นที่ เพือ่การคุมครองสุขภาพของประชาชนและรวมสนับสนุน ประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานบริหาร บริการและวิชาการโดยบูรณาการงานทุกภาคสวน เพื่อผลสัมฤทธ์ิของ
งานตามเปาหมาย และตอบสนองความจําเปนทางดานสขุภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานในลักษณะผสมผสาน มี
ความเชื่อมโยง ตอเนื่อง ของกิจกรรมดานสุขภาพ  ในลักษณะแบบองครวม ประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวก 
และมีระบบการใหคําปรึกษา และสงตอ ทั้งนี้เพื่อการสรางสุขภาพและการสรางความเขมแข็งใหแกประชาชน 
เพื่อปองกันหรือลดปญหาที่ปองกันไดทั้งกาย จิต สังคมโดยประชาชนมีสวนรวมและเปนการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (one stop service)    

ดังนัน้ การถายโอนงานภารกิจของสถานีอนามัยจึงจําเปนตองถายโอนงานครอบคลมุ ท้ัง 4 มิติ  โดยไม
ควรถายโอนงานเปนแตละภารกิจ  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมพรอมที่จะรบัโอนหรือไมผานเกณฑการ
ประเมิน  
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คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทรวงสาธารณสุขควร
เรงรัด พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความพรอมกอนการรับโอนสถานีอนามัย ไมเชนนั้นจะเกิด
ผลกระทบประชาชนในพื้นที่อยางรุนแรง 

 2.1  ควบคุมการบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐานวชิาชพี 
2.1.1 สถานีอนามัยที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเขารวม 

ใหบริการระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนาได หากขอขึ้นทะเบยีนเปนหนวยบรกิารปฐมภูมิและผานการตรวจ
ประเมินหนวยบริการ ตามเกณฑการขึน้ทะเบยีนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ตามที่สํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพแหงชาตกิําหนดและรวมเปนเครือขายกับหนวยบรกิารประจํา ที่เขารวมโครงการระบบ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนาทั้งหนวยบริการเอกชนและภาครัฐได ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เหน็
วาเหมาะสมและเกิดประโยชนกับประชาชนพื้นที่มากทีสุ่ด 

2.1.2 ระบบการสงตอผูปวย  สามารถสงตอผูปวยที่เกินขีดความสามารถในการ 
รักษาพยาบาลของสถานีอนามัยไปยงัหนวยบริการประจาํที่สถานีอนามัยเขารวมเปนเครือขายทั้ง ผูปวยนอกและ
ผูปวยใน 

2.1.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการ   สถานีอนามัยในสังกดั  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากขึน้ทะเบยีนหนวยบริการและเปนเครือขายหนวยบรกิารตามที่สํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ (สปสช.) กําหนด ตองถูกกํากับ มาตรฐานการใหบริการ เชนเดียวกบัสถานบริการ
สุขภาพอื่น โดยระดับจังหวัดจะมคีณะอนุกรรมการควบคุมภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของแตละ
จังหวดัเพื่อทําหนาที่ดังกลาว 

 
เงื่อนไขท่ี 3 ระบบจัดการทางการเงิน 
สถานีอนามัยที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีรายไดจากแหลงงบประมาณที่จะดําเนิน

กิจกรรมดานสขุภาพ คือ 
3.1 เงินรายไดของทองถ่ินที่จัดเก็บเอง/รัฐจัดเก็บให/เงินอุดหนุนทัว่ไป/เงินกู/ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกจิจากรัฐ(ดานสาธารณสุข) 
3.2 เงินงบประมาณเหมาจายรายหวัระบบหลักปะกันสุขภาพถวนหนา กรณีเขา 

รวมใหบริการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา [เงิน UC] ซ่ึง สถานีอนามัย จะไดรับการจัดสรรประเภทเงนิ 
บริการผูปวยนอก [OP] และ เงินบริการสงเสริมสุขภาพ [PP] โดยใหสํานักงานหลักประกันสุภาพแหงชาติ โอน
เงินเขาบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตรงและใหทองถ่ินเปดบัญชีเลมใหม เพื่อใชสําหรับกิจการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะการจายเงินทั้ง 3.1.1 และ 3.1.2 ใหเปนไปตามระเบียบการเบกิจายเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เวนแต [เงิน UC]  ใหใชไดเฉพาะกิจการสาธารณสุขเทานั้น ประกอบกับเพื่อใหเกดิความคลองตัว
ในการใชเงิน  ควรนํา 
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3.2.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ พ.ศ. 2536 และ 
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาปรับประยุกตใช ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

3.2.2 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข  การจายเงินคาตอบแทน ตามขอบังคับกระทรวง 
สาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏบิัติงานใหกับหนวยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544  มาบังคับใชใน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวย  ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับเงินเชนเดียวกับบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

       3.2.3 คณะอนกุรรมการหลักประกนัสุขภาพในระดับจังหวดั ใหตวัแทนฝายทองถ่ินเปน
ประธาน มีหนาที่ซ้ือบริการขั้นพื้นฐานในระดับพืน้ที่    

     3.2.4 สปสช. โอนเงินอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานภารกจิสาธารณสุขเปน
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 เงื่อนไขท่ี 4 การจัดระบบสุขภาพในภาวะฉกุเฉินและภาวะวิกฤติ 
    คณะอนกุรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพในระดับจงัหวัด เปนผูบริหารจัดการงนิกองทุน

สงตอตามที่กําหนดและในกรณีภาวะวิกฤต ิ มีหลักดําเนนิการ ดังนี ้
1) ใหรัฐบาลกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน) รวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมี การระบาดของโรคอยางรุนแรงและเกิดภยัพิบัติขึน้ และสงผล
กระทบใหประชาชนในทองถ่ินนั้นๆไดรับความเดือดรอน และอนัอาจจะสงผลกระทบเกิดขึน้ในทองถ่ินอื่น 
ดวย  
 การดําเนินงานในกรณีนี้ หนวยงานที่เกีย่วของในพืน้ทีทุ่กสังกัด รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏในแผนปองกันภยัฝายพลเรือนแหงชาต ิ พ.ศ. 2248 ซ่ึงเปนระบบปกติที่
หนวยงานเหลานี้ไดดําเนินการอยูแลว โดยมีหนวยงานรบัผิดชอบในภารกิจดังกลาว ของกระทรวง มหาดไทย
เปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน  ดังนั้นสถานีอนามัยจะอยูในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จะตองปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏในแผนดังกลาว  เชนกนั 

2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสบภัยประสบภาวะฉุกเฉินประสานกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวดัหรือจังหวัดขางเคียงเพื่อขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณชวยเหลือผูประสบภัยตาม
ความสมัครใจหรือเห็นสมควร 

3) ใหผูวาราชการจังหวดัหรือนายอําเภอแลวแตกรณีในฐานะประธานคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพบิัติจงัหวัด/อําเภอมีอํานาจสั่งการในเขตพืน้ที่นั้นๆ 

4) การมอบหมายให คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพพระดบัจังหวดั ทําหนาที่ หลักใน
การสนับสนุนและประสานงานกับองคกรการปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกนัสุขภาพในระดบัทองถ่ินหรือพื้นที่ ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการเพื่อสราง
การดําเนินงานและบริหารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ เชน การกันเงนิกองทุนฉุกเฉินไวกรณภีาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤตการณดานสาธารณสุข   เปนตน 
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รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเปาหมายทดลองการถายโอนสถานีอนามัย 

ตามมติคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การประชุม คร้ังที่ 2 /2550 วันที่ 25 เมษายน 2550 
ภาคเหนือ 
4 จ. / 8 อบต. / 10 สอ. 

1. กําแพงเพชร 
 

1.1 อบต.วังแขม อ.คลองขลุง สอ.วังแขม / สอ.บอทอง ขนาดเล็ก 
1.2 อบต.เทพนิมติ กิ่ง อ.บึงสามัคคี สอ.โพธ์ิเอน /  สอ.โนนพลวง ขนาดเล็ก 

2. ตาก 2.1 อบต.วังหมัน  อ.สามเงา สอ. วังหวาย ขนาดเล็ก 
3.เชียงใหม 3.1 อบต.สุเทพ อ.เมือง สอ.สุเทพ ขนาดใหญ 

3.2 อบต.ทาผา  อ.แมแจม สอ.บานปาแดด ขนาดเล็ก 
3.3 อบต.สันนาเม็ง อ.สันทราย สอ.บานสันนาเมง็ ขนาดเล็ก 
3.4 อบต.ดอนแกว  อ.แมริม สอ.ดอนแกว ขนาดกลาง 

4.ลําปาง 4.1 อบต.ลาํปางหลวง  อ.เกาะคา สอ.ลําปางหลวง ขนาดเล็ก 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 จ. / 4 อบต. / 5 สอ. 

1.กาฬสินธุ 1.1 อบต.ทุงคลอง  อ.คํามวง สอ.บานเดื่อเกา ขนาดเล็ก 
2.บุรีรัมย 2.1 อบต.หนองแวง อ.ละหานทราย สอ.หนองตาเยา  / สอ.หนองหวา ขนาดเล็ก 
3.อดุรธาน ี 3.1 อบต.นาพู  อ.เพ็ญ สอ.นาพู ขนาดเล็ก 
4.นครราชสีมา 4.1 อบต.นากลาง  อ.สูงเนิน สอ.นาใหญ ขนาดกลาง 

ภาคกลาง 
11 จ. /14 อบต. /15 สอ. 

1. พระนครศรอียุธยา 1.1 อบต. บางนมโค  อ.เสนา สอ.บางนมโค ขนาดกลาง 
2. ปทุมธาน ี 2.1 อบต. บึงย่ีโถ  อ.ธัญบุรี สอ.บึงย่ีโถ ขนาดใหญ 
3. ลพบุรี 3.1 อบต. เขาสามยอด  อ.เมือง สอ.เขาสามยอด ขนาดกลาง 
4. กาญจนบุรี 4.1 อบต. วังศาลา  อ.ทามวง สอ. วังศาลา ขนาดกลาง 
5. สมุทรสงคราม 5.1 อบต. บานปรก  อ.เมือง สอ.บานปรก ขนาดเล็ก 
6. จันทบุรี 6.1 อบต. เกาะขวาง   อ. เมือง สอ.เกาะขวาง ขนาดเล็ก 
7. ราชบุรี 7.1  อบต.ดานทับตะโก  อ.จอมบึง สอ.ดานทบัตะโก  ขนาดเล็ก 

7.2 อบต.บานฆอง อ.โพธาราม สอ.ต.บานฆอง ขนาดเล็ก 
8. เพชรบุรี 8.1 อบต.บานหมอ  อ.เมือง สอ.บานหมอ ขนาดเล็ก 
9. สระแกว 9.1 อบต.พระเพลงิ  อ.เขาฉกรรจ สอ.นาคันหัก  ขนาดเล็ก 

9.2  อบต.คลองหนิปูน อ.วังน้ําเย็น สอ.คลองตาสูตร/สอ.คลองหินปูน ขนาดเล็ก 
10. สุพรรณบุรี 10.1 อบต.เดิมบางนางบวช  

        อ.เดิมบางนางบวช 
สอ.บานแหลมหวา ขนาดเล็ก 

 
10.2 อบต. ทาระหัด อ.เมอืง สอ.ทาระหัด ขนาดเล็ก 

11. อุทัยธาน ี 11.1 อบต.หาดทนง  อ.เมอืง สอ. หาดทนง ขนาดเล็ก 
ภาคใต 
4 จ. / 4  อบต. /5 สอ. 

1.นครศรีธรรมราช 1.1 อบต. ปากพูน  อ.เมอืง สอ. บานศาลาบางปู/สอ. บานปากพูน ขนาดกลาง 
2. สุราษฎรธาน ี 2.1 อบต.เกาะพะงัน  อ.เกาะพะงนั สอ. บานโฉลกหลํา ขนาดเล็ก 
3. ชุมพร 3.1 อบต.บางหมาก  อ.เมือง สอ. บางหมาก ขนาดเล็ก 
4. กระบี ่ 4.1 อบต.อาวนาง อ.เมือง สอ.บานชองพล ี ขนาดเล็ก 
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แบบที่  1 
แบบประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสาธารณสุข 

 
 

ท่ี.....................................................................................................................……………. 
วันท่ี............................................................................................................................... 
เรื่อง  ขอประเมินความพรอมเพื่อจัดการสาธารณสุข 
 

เรียน  ......................................................................................................................................... 
สิ่งที่สงมาดวย    1.  สําเนารายงานการประชุมสภา.......................................... จํานวน   1    ชุด 
 2. แบบกรอกขอมูลประกอบการขอประเมินความพรอม  จํานวน   1    ชุด  
 3. รายชื่อผูแทน , ผูทรงคุณวุฒิและผูชวยเลขานุการ  จํานวน   1     ชุด 
 4. อื่นๆ ............................................................................................(ถามี) 
                    
       ดวย(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).................................................โดยความเห็นชอบของสภา(ชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)........................................................ในคราวประชุมครั้งที่......เม่ือ
วันท่ี.........................................มีมติใหจัดการสาธารณสุขต้ังแตงบประมาณ................................โดยรับโอนสถานี
อนามัย.............................ตําบล..................................อําเภอ............................... จัง
หวัด.....................................สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ท้ั ง น้ี  ไ ด พิ จ า ร ณ า เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พ ร อ ม แ ล ว   ( ชื่ อ อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น) ..........................................อยูในเกณฑท่ีจะจัดการสาธารณสุขได และเมื่อไดผานเกณฑการประเมินความ
พรอมแลว จะไดดําเนินการตามเงื่อนไขอื่นตอไป 
 
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ขอแสดงความนับถือ 
 .................................................. 
 (...............................................) 
 นายก......................................... 

 
ช่ือเจาหนาท่ีผูประสานงาน 
(หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร) 
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แบบที่ 2 

แบบกรอกขอมูลประกอบการขอประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการสาธารณสุข 

 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับการประเมิน……………………………………………… 
1. สํานักงานตั้งอยูท่ี …………………………………..หมูท่ี………….ถนน………………………… 
ตําบล……………………….อําเภอ………………….จังหวัด………………………………………. 
รหัสไปรษณีย…………………. โทรศัพท…………………………โทรสาร………………………… 
2. นายก(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)…………………………………………………...................... 
ชื่อ – สกุล …………………………….มือถือ…………………………………………..................... 
E – mail Address : ……………………………………………………….......................... 
3. ขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.1  เขตบริการ ประกอบดวย…………อําเภอ/ตําบล  จํานวนหมูบาน….…...หมูบาน มีรายชื่อหมูบานที่รับผิดชอบ 
คือ……….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..... 
3.2 ประชากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน  มีจํานวน....……คน (สํารวจเมื่อวันท่ี....................) 
4.  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
4.1   รายไดยอนหลัง  3  ปงบประมาณไมรวมปท่ีจะประเมินความพรอม) 

  ปงบประมาณ รายได เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินกู รวม 
     
     
     
        รวมเฉลี่ย     

4.2  การใชรายได (ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูเพื่อการสาธารณสุขยอนหลัง 3 ปงบประมาณ 
       โดยไมนับรวมปงบประมาณที่จะประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. รายได (บาท) ใชจายเพื่อการสาธารณสุข(บาท) 
   
   
   
รวม (บาท)   
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4.3  รายละเอียดการจัดสรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข ตามขอ 4.2  
 

จัดสรรเพื่อการใด (ระบุ)  ใหสวนราชการหนวยงานใด(ระบุ) จํานวนเงิน (บาท) 
   
   
   
   

 
5. ประสบการณในการจัดการสาธารณสุขหรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข 

5.1  องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ีไดดําเนินงานจัดการสาธารณสุข    
 

ปงบประมาณ                                 กิจกรรมสาธารณสุขท่ี อปท.จัด        จํานวนเงิน (บาท) 

   
   
   
   

 

5.2  องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ีมีสวนรวมจัดการสาธารณสุข   
 

 ปงบประมาณ กิจกรรมสาธารณสุขท่ี อปท.มีสวนรวมจัด หนวยงานที่รวมจัดกับอปท. จํานวนเงิน (บาท) 

    
    
    
    
5.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงน้ีใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข  

 

ปงบประมาณ  กิจกรรมสาธารณสุขท่ี อปท.มีสวนรวมจัด หนวยงานที่อปท.ใหการสงเสริม/
สนับสนุน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 
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6. รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสาธารณสุข    เม่ือผานการประเมินความพรอมแลว 
 
0 จัดดวยตนเอง 
 
0  จัดโดยรวมมือกับ …………………………(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 
 
 
 ลงชื่อ ………………………………………… 
         (……………………………………) 
 ตําแหนง ……………………………………… 
ผูรับรองความถูกตองของขอมูล 
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แบบที่ 3 
แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการสาธารณสุขขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับการประเมิน ………………………………………… 
 

2. ชื่อสถานีอนามัยท่ีจะขอรับโอน ………………………………………………………… 
 

3. ผูตอบแบบสอบถาม  
     กํานัน 

      ผูใหญบาน/ประธานชุมชน 

      กรรมการหมูบาน/ชุมชน 

      ประธาน อสม. 

      อื่นๆ (ระบุ)………………………….. 
 

4.  ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     เห็นวามีความพรอม  (ไมตองตอบขอ 5) 
     เห็นวายังไมมีความพรอม  
 

5.  หากเห็นวายังไมมีความพรอม  มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ 
    ควรรวมจัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ 

    ควรใหการสนับสนุนหนวยงานที่จัดอยูเดิมไปกอน 

    ควรพัฒนาศักยภาพใหอปท.มีความพรอมโดยเรงดวน 
 

6.     ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................... 
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แบบที่   4 
แบบประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับการประเมิน…………………………………………………… 
ชื่อสถานีอนามัยท่ี อปท.จะขอรับโอน…………………………….ตําบล………………………………. 
อําเภอ …………………………………………จังหวัด……………………………………………. 
 
 
องคประกอบที่ 

 
               ตัวชี้วัด 

            ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

1 1     

 2     

 3     

 4     

2 5     

3 6     

4 7     

5 8     

      
      

 
 
ลงชื่อ…………………………………………….ผูประเมิน 
(………………………………………………………) 
วันท่ี……………….เดือน………………………..พ.ศ………… 
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แบบที่ 5 
แบบสรุปผลการประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
สวนราชการ…………………………………………………………………………………… 
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขอรับการระเมิน………………………………………………… 
 
องคประกอบ

ท่ี 
ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ คานํ้าหนัก 

คะแนน 
 
คาคะแนน 

 
หมายเหตุ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1 1    1   

 2    3   

 3    3   

 4    1   

2 5    3   

3 6    1   

4 7    2   

5 8    3   

รวม    

ระดับคุณภาพเฉลี่ย (รอยละ)    

   สรุปผลการประเมินมีความพรอมในระดับ 

 

     ตํ่า                 ปานกลาง                   สูง 
 

 
       ลงชื่อ........................................................ประธานคณะกรรมการประเมิน 

  (.........................................................) 
                  วันท่ี........................................................ 
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บันทึกการสงมอบ 

 
การถายโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอนามยั ) 

 
ใหแก 

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 
 

เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ............ 
 
 
 
เอกสารอางอิงประกอบการบันทึกการสงมอบภารกิจ 
 1. หนังสือแจงผลการพิจารณาจากสวนกลาง 
 2. หนังสือมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั 
 



บันทึกการสงมอบ 
การถายโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอนามัย ) 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนปฏิบตัิการและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

........................................................... 
 บันทึกฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั........................... 
โดย.......................................................................ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด.......................... 
ผูสงมอบ  และองคการบริหารสวนตําบล............................อําเภอ.........................จังหวัด........................... 
โดย...................................................ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล...........................ผูรับมอบ 
ไดดําเนนิการถายโอนภารกจิสาธารณสุข (สถานีอนามัย.......................................ตําบล............................. อําเภอ
............................จังหวดั.............................) ในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  ใหแกองคการบริหารสวนตําบล................ 
เพื่อเปนการกระจายอํานาจในการปกครองตนเอง  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ตอกันเรียบรอยแลว  โดยใหองคการบริหารสวนตําบล  
ดําเนินการบริหารจัดการงานสถานีอนามัย  ตามหลักเกณฑและมาตรฐาน  พรอมทั้งวิธีการดําเนินการภารกิจ
ดานสาธารณสุข  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสาธารณสุขจังหวดักําหนด  จํานวน..........ภารกิจ 
หรืออาจกําหนดขึ้นเพิ่มเติมภายหลังตามความจําเปนและสถานการณดานสุขภาพ   โดยมีรายละเอียดตามบัญชี
แนบทายบนัทกึนี ้ จํานวน.............ชุด................แผน 
 
(ลงชื่อ).......................................................ผูสงมอบ          (ลงชื่อ)................................................ผูรับมอบ 
 (..................................................)    (............................................) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด..................       ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล............ 
 
(ลงชื่อ).......................................................พยาน  (ลงชื่อ).................................................พยาน 
 (..................................................)    (.............................................) 
ตําแหนง  คณะกรรมการบรหิารการถายโอนฯ        ตําแหนง  สาธารณสุขอําเภอ............................ 
 

(ลงชื่อ).....................................................พยาน 
(.................................................) 

ตําแหนง  หัวหนาสถานีอนามัย...................... 
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บัญชีภารกิจสถานีอนามัย 
แนบทายบนัทกึการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย.............................ตําบล...................อําเภอ...................... 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั..........................................สํานักงานปลัดกระทรวง    กระทรวงสาธารณสุข 
ใหกับ  องคการบริหารสวนตําบล.....................................อําเภอ.................................จังหวัด.................... 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
1. บัญชีภารกิจการบริหารจัดการ  ของสถานีอนามัย จํานวน......ภารกจิ 

บัญชีภารกิจการจัดบริการ  ของสถานีอนามัย       จํานวน....... ภารกิจ 
บัญชีภารกิจดานกฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ป 35  .........ภารกิจ 
บัญชีภารกิจดานกฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม จํานวน.... ..ภารกจิ 
บัญชีภารกิจดานกฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล      .........ภารกิจ 

.....ชุด.........แผน 

.....ชุด........แผน    
 
 
พ.ร.บ.ที่
โอนแลวกี่
เร่ือง 

2. ทะเบียนและรายงานเงินบํารุงของสถานีอนามัย  จํานวน.........ภารกิจ .....ชุด.........แผน  
3. คูมือการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย              จํานวน.........เร่ือง ....................เลม  
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข                         จํานวน.........เร่ือง 

- ระเบียบเงนิบํารุง 
- ระเบียบการจางลูกจาง 
- ฯ ลฯ 

....................เลม  

5. ทะเบียนองคกร / ชมรมฯ ตางๆ เชน 
- ทะเบียนชมรม อสม. 
- ทะเบียนชมรมผูสูงอายุ 
- ฯ ลฯ 

...................เลม  

6. ภาระผูกพนัตางๆ ที่กระทํากบับุคคลภายนอก 
    - สัญญากอสรางบานพักสถานีอนามัย    จํานวน..........หลัง 
    - สัญญาจางลูกจาง 

..............สัญญา  

7.     - บัญชีขาราชการ / ลูกจางประจํา  
    -  ลูกจางชั่วคราวที่มีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข 
    - บัญชีจางลูกจางชั่วคราว.............................. 

.....ชุด........แผน 

.....ชุด........แผน 

.....ชุด.......แผน 

 

(ลงชื่อ)................................................................... 
   (.........................................................) 

ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................ 
หมายเหตุ 1. การถายโอนภารกิจสาธารณสุข ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ มาตรา  12 (2) (4)  มาตรา  16 (19) 
มาตรา 30   และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 ขอ 5,6,7,8 
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บัญชีรายการสิ่งกอสราง 
แนบทายบนัทกึการถายโอนสถานีอนามัย.....................................อําเภอ.................................... 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั.................................... 
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล.......................................อําเภอ.............................จังหวัด......................... 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
1. ที่ดินโฉนดเลขที่...................หนาที่..............จํานวน.....................ไร ...............ฉบับ  
2. ที่ดินโฉนดเลขที่...................หนาที่..............จํานวน.....................ไร ...............ฉบับ  
3. อาคารสถานีอนามัยแบบแปลนเลขที่...............................................          1  หลัง  
4. อาคารหอประชุมแบบแปลนเลขที่...................................................          1  หลัง  
5. อาคารบานพักสถานีอนามัยแบบแปลนเลขที่.................................... ...........  หลัง  
6. อาคารบานพักสถานีอนามัยแบบแปลนเลขที่.................................... .............หลัง  
7. อาคารบานพักสถานีอนามัยแบบแปลนเลขที่.................................... .............หลัง  
8 อาคารหองน้ําหองสวมแบบแปลนเลขที่.......................................... .............หลัง  
9. อ่ืนๆ   

 
(ลงชื่อ)................................................................... 
  (.........................................................) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................ 

หมายเหตุ:    การสงมอบที่ดินและสิ่งกอสราง   สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย  ตาม  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ  และแผนการกระจาย
อํานาจ  ขอ 6.1.2 (17)  ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2526  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2547  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

1. กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงกรมธนารักษวาจะสงมอบคืนที่ 
ราชพัสดุ  ซ่ึงประกอบดวยที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจ   ตาม 

พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
2. กรมธนารักษ  แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเปนทีร่าชพัสดุ 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สงมอบคืนที่ราชพัสดุและส่ิงกอสรางตามระเบียบกรมธนารักษ 

วาดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2526  ตามแบบสงคืนที่ราชพัสดุ  ทบ. 6  
และแบบสงมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ  ทบ. 10  

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอใชประโยชนที่ราชพัสดุจาก
กรมธนารักษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ตอไป 
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บัญชีรายการทรัพยสิน 
แนบทายบนัทกึการถายโอนสถานีอนามัย.......................................อําเภอ.................................................. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั.............................................................................. 
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล..............................อําเภอ....................................จังหวดั........................... 

 
ที่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
 ครุภัณฑ   
1. โตะทํางานระดับ  6 ...............ตัว  
2. โตะทํางานระดับ 3 – 4 ...............ตัว  
3. เกาอี้นั่งทํางาน ...............ตัว  
4. เกาอี้นั่งรอตรวจ ...............ตัว  
5. ตูเย็น ..................ตู  
6. โทรทัศน ............เครื่อง  
7.  ฯ ลฯ   
8.    
9.    
10.    
 วัสดุสํานักงาน   
1. กระดาษถายเอกสาร  ขนาด เอ 4 ..............รีม  
2. กระดาษโรเนยีว  ขนาด เอ 4 ..............รีม  
3.  ฯ ลฯ   
    

 
(ลงชื่อ)................................................................... 
  (.........................................................) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด....................... 
 

หมายเหตุ:  การสงมอบทรัพยสิน   สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย   ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
พ.ศ. 2542  และแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2543  ขอ 6.1.2 (17)  
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บัญชีรายชื่อขาราชการสาธารณสุขท่ีสมัครใจถายโอน  แนบทายบันทึกการถายโอน 
สถานีอนามัย...............................อําเภอ.............................สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั........................ 
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวดั........................... 

 
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง อัตราเลขที่ อัตราคาจาง เงินชวย 

เหลือพิเศษ 
หมายเหต ุ

1. นายทํางาน    ไดเงิน จ.บริหารงานสาธารณสุข 6/7 1 25,360 1,000 หัวหนา
สอ. 

2. นายดี           ทาํบุญ นักวิชาการสาธารณสุข 7 2 20,750 1,000  
3. นายใจดี       มากมี จพ.สาธารณสุขชุมชน  6 3 18,560 -  
4. น.ส. จพ.ทันตสาธารณสุข  5 4 14,750 -  
5 น.ส. พยาบาลวิชาชพี  4 5 12,680 2000  
6       
7       
       
       
       
       
       
       

 
    (ลงชื่อ)................................................................... 

  (.........................................................) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................ 
 

หมายเหตุ  1. การถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย  ตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 12 (5)  และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (8)(15)  ขอ 6.3  ขอ 6.5.2  และแผนปฏิบัติการ 
กระจายอํานาจฯ  ขอ 5.3 (6) 
     2. สําหรับหรับการโอนยาย  การตัดโอนตาํแหนงกรณีปกตินอกบัญชีถายโอน  ดําเนนิการ ตามแนวทาง   
ระเบียบหลักเกณฑและวิธีดาํเนนิการเกี่ยวกับการยาย   การโอน  การใหปฏิบัติราชการ  และการยมืตัวขาราชการ
ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2541  
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บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง  ท่ีมีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข 
  แนบทายบนัทึกการถายโอน 

สถานีอนามัย..........................อําเภอ............................สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................ 
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวดั................................ 

 
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง อัตราเลขที่ อัตราคาจาง เงินชวยเหลือพเิศษ หมายเหต ุ
1. นายบุญมา      มีเงิน คนงาน 1 5,360 1,000  
2. นายยอดชาย   มีธรรม คนสวน 2 4,400 1,000  
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
       
       
       

 
            (ลงชื่อ)................................................................... 

  (.........................................................) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................ 

หมายเหตุ   1. การถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย  ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนฯพ.ศ. 2542  มาตรา 12 (5)  และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (8)(15)  ขอ 6.3  ขอ 6.5.2  และ
แผนปฏิบัติการ กระจายอํานาจฯ  ขอ 5.3 (6) 
          2. สําหรับหรับการโอนยาย   การตัดโอนตําแหนง   การจางบุคลากร   กรณีปกตินอกบัญชีถายโอน  
ดําเนินการตามแนวทาง ขัน้ตอนหลักเกณฑและวิธีดําเนนิการเกีย่วกับการยาย  การโอน   การใหปฏิบัติราชการ
และการยืมตัวขาราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2541  
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บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง  แนบทายบันทึกการถายโอน 
 

สถานีอนามัย..........................อําเภอ............................สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................ 
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวดั................................ 

 
ที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง อัตราเลขที่ อัตราคาจาง เงินชวยเหลือพเิศษ หมายเหต ุ
1. นายบุญมี    เงนิมาก คนงาน 1 5,360 1,000  
2. นายเงินมาก   บุญมี คนสวน 2 4,400 1,000  
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
       
       
       

 
    

(ลงชื่อ)................................................................... 
  (.........................................................) 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................ 

หมายเหตุ 1. การถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขั้นตอนฯ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 12 (5)  และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (8)(15)  ขอ 6.3  ขอ 6.5.2  และแผนปฏิบัติการ 
กระจายอํานาจฯ  ขอ 5.3 (6) 

    2. สําหรับหรับการโอนยาย    การตัดโอนตําแหนง    การจางบุคลากร    กรณีปกตนิอกบัญชีถายโอน  
ดําเนินการตามแนวทาง  ขัน้ตอนหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกบัการยาย   การโอน   การใหปฏิบัติราชการ
และการยืมตัวขาราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2541  
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ระเบียบที่จะตองปรับปรุง /แกไข 
 

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  เสนอกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ เพื่อใหเกดิความ
คลองตัวในการทํางาน ประกอบดวย 

1. ระเบียบวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด อปท. โดยใหนําหลักการของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544  มาบังคับใช 

2. ขอบังคับวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด อปท. โดย
นําหลักการของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

3.  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ
ในสังกัด อปท. โดยนําหลักการหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไป อปท.ใหสามารถบริการแกประชาชนได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  โดยการเสนอกฎหมายองคกรวิชาชีพรองรับ 

 
ขอเสนอ ในชวงที่ดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถายังไมมีระเบียบ 
กฎหมายใดรองรับที่จะสนับสนุนงานปฏิบัติงานได  เสนอใหออกเปนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานดังกลาวไปกอน จนกวาจะมีระเบียบ  กฎหมายออกมารองรับ   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


