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คํานํา 
 

  กระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดทําคูมือการดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุข    ใหแก  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   โดยใชกลไก  คณะกรรมการกําหนดกลไก   กระบวนการ   หลักเกณฑ  

และวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย

ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี    715 / 2549  เมื่อวันท่ี   17   ธันวาคม   2549   ตามแนวทางการกระจาย

อํานาจดานสุขภาพ  ที่กระทรวงสาธารณสุข ไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม  2549  โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใชคูมือฉบับ

นี้  เพื่อเปนแนวทางในการทดลองการถายโอนสถานีอนามัย จํานวน  35  แหง ใหแกองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.)  จํานวน  30  แหง  ในพ้ืนท่ี  23  จังหวัด  ที่มีความพรอม ตามมติคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อวันท่ี 21 เมษายน  2550 และสามารถนําไปขยายผล   ตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

 

  คูมือฉบับนี้  ไดจัดทําขึ้นภายใตระยะเวลาที่จ ํากัด   เพื่อใหสามารถใชเปนคูมือในการ

ดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไดทันในเดือนตุลาคม 2550  

อาจมีขอบกพรอง  และขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติในบางประเด็น  ซึ่งคณะผูจัดทําหวังวาจะไดรับ

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงคูมือฯ  ฉบับน้ี  ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป  และขอขอบคุณมา  ณ  

โอกาสนี้  

 

                                                                                 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

                                            กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 
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 คํายอ  ในเอกสารน้ี 
 

 กค. = กระทรวงการคลัง 

 กบข. = กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 กสพ. = คณะกรรรมการสุขภาพระดับพื้นที่  

 พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ 

 มท. = กระทรวงมหาดไทย 

 รพช. = โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลระดับอําเภอ มีขนาด 30, 60 และ120 เตียง) 

 รพท. = โรงพยาบาลท่ัวไป  (โรงพยาบาลระดับจังหวัด) 

 รพศ. = โรงพยาบาลศูนย  

 สปสช. = สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 สร. = สํานักนายกรัฐมนตรี  

 สสจ. = สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 สสอ. = สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

 สอ. = สถานีอนามัย 

 อบจ. = องคการบริหารสวนจังหวัด 

 อบต. =  องคการบริหารสวนตําบล 

 อปท. = องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 สกถ. = สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แนวทางการกระจายอํานาจดานสขุภาพ * 
 

1. ความเปนมา 
 

 1.1  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.  2542  บัญญัติข้ึนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไดนําไปสูแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2545  ซึ่งรัฐบาลแถลงตอรัฐสภาและประกาศในรา ชกิจจานุเบกษาไปแลว 

 1.2 ในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรายละเอียดที่

สําคัญไว 2 กลุม คือ  

  1.2.1 การใหมีกลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึ้นมารองรับการถายโอน

สถานบริการสุขภาพ โดยมุงเนนการถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขาย (เปนพวง) และให

มีการถายโอนงานหลักประกันสุขภาพ(30 บาท) ใหแก กสพ. ภายในป พ.ศ. 2546 

  พ.ศ. 2545 มีการแตงตั้ง กสพ. ขึ้น โดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่เปน

คณะกรรมการที่ปรึกษา  (Advisory Board) ใน 52 จังหวัด และเนนหนักใน 10 จังหวัด แตการดําเนินการ

หยุดชะงัก เพราะมีนโยบายเรงดวนเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวน

หนา และการปฏิรูประบบราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

  1.2.2 การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 34 

ภารกิจ จาก 7 กรม ซึ่งไดดําเนินการมาระดับหน่ึง แตยังต่ํากวาเปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 

ซึ่งผลการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติการฯ จนถึง กุมภาพันธ 2548  มีดังน้ี 

  1) ภารกิจที่มีการถายโอนแลว   จํานวน 7 ภารกิจ 

  1.1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถายโอนภารกิจ จํานวน 1 ภารกิจ คือ 

สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยงบประมาณ ป 2547 ไดตัดโอนไปตั้งท่ีกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จํานวน 525,090,000.00 บาท 

  1.2) กรมอนามัย ถายโอนภารกิจ 6 ภารกิจ คือ  

   1.2.1) การแกไขปญหาเด็กนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ ป 2544 – 2545 รวม

งบประมาณ 286,800,000.00  บาท 

   1.2.2) การจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาด (สนับสนุนวัสดุ) งบประมาณตัดโอนไป

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกิจอยูที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม

งบประมาณ 832,478,000.00 บาท  

   1.2.3) การสงเสริมสุขภาพกลุมแมและเด็ก 

* แนวทางนี้น ําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการกร ะจายอํ านาจให แก องค กรปกครองสวนทองถิน่ วันที่ 15 มีนาคม 2549 
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   1.2.4) การสงเสริมสุขภาพเด็กกลุมวัย เรียนและเยาวชน 

   1.2.5) การสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน 

   1.2.6) การสงเสริมสุขภาพเด็กและกลุมวัยผูสูงอาย ุ

หมายเหตุ : ภารกิจ 1.2.3) –1.2.6) เปนภารกิจที่ไมมีการต้ังงบประมาณ เปนการสงเสริมความรูซ่ึงดําเนินการ

แลว 

  1.3) ภารกิจที่ย ังไมมีการถายโอน จํานวน 27 ภารกิจ (ซึ่งบางภารกิจถูกปรับไปตาม 

พ.ร.บ.ปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรมฯ และ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ) 
 

 1.3 โดยสรุป คือ การกระจายอํานาจดานสุขภาพมีความคืบหนาในระดับหนึ่ง แตยังไมได

เปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 และสถานการณเปล่ียนแปลงไปมาก ตั้งแตป 2545 

จึงเห็นควรใหมีการทบทวน แนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหม ใหสอดคลองกับสถานการณ 

และใหเกิดผลดีที่สุดในการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 1.4 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขไดจัด 

ประชุมระดมสมองข้ึน 4 คร้ัง  

 1.4.1 คร้ังแรก เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2548 โดยมีเฉพาะสวนดานสาธารณสุขต้ังแตสถานี

อนามัย จนถึงโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เขารวมประชุมดวย และมีการสรุปขอเสนอแนวทาง

ใหมในการกระจายอํานาจดานสุขภาพขึ้น 

 1.4.2 คร้ังที่ 2 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2548 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มา

มอบนโยบาย และมีทุกฝายที่เกี่ยวของท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ เขารวมประชุมดวย ซึ่งไดขอสรุปแนวทางการกระจายอํานาจดาน

สุขภาพ ที่ปรับจากขอเสนอในการประชุมคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2548 

 1.4.3 คร้ังที่ 3 นําเสนอตอท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2549 และได

ปรับแกตามความเห็นจากท่ีประชุม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอใหจัดประชุมระดมสมอง  

อีกคร้ัง 

 1.4.4 คร้ังที่ 4 จัดการประชุมระดมสมองทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน และจัดรวมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอน

ภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานคณะอนุกรรมการฯ)  เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2549 

                                                                         


 เอกสารฉบับนี้ไดปรับปรุงจากการประชุมครั้งท่ี 4 
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2. หลักการในการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 

 ยึดหลักการและวัตถุประสงคตาม “รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543”  โดยเฉพาะประเด็นตอไปนี้ 

 2.1. มุงประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยมุงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีศักยภาพระยะ

ยาว ในการตัดสินใจ และดําเนินการแกปญหาสุขภาพใหเกิดผลดียิ่งขึ้นกวากอนการกระจายอํานาจ และ

เพื่อใหเกิดระบบบริการสุขภาพท่ีเสมอภาค มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี 

 2.2. มุงระบบที่ยืดหยุนมีพลวัต โดยใหมีความยืดหยุนตามศักยภาพ ความเปนไปไดตาม 

สถานการณที่เปล่ียนไป และการเรียนรูจากประสบการณที่เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปสูกระบวนการกระจาย

อํานาจอยางตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสุขภาพ 

 2.3. มุงระบบท่ีมีสวนรวม โดยการสรางกลไกและกระบวนการท่ีมีสวนรวมอยางเขมแข็ง ทั้ง

จากสวนกลาง สวนภูมภิาค สวนทองถิ่น และภาคประชาชนในทองถ่ิน โดยตัดสินใจรวมกันดวย

กระบวนการปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความปรารถนาดี ความรัก ความเมตตาและขันติ หลีกเลี่ยงอัตตา 

และความยึดมั่นในความคิดของตนเอง ทั้งน้ี เพื่อใหการถายโอนภารกิจเปนไปอยางราบรื่น และ

สอดคลองกับลักษณะเฉพาะทางระบบบริการสุขภาพ 

 มีขอสังเกตที่สําคัญ คือ การท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดรอยละ 35 ของรายได

ของรัฐนั้น เปนสวนหนึ่งของเปาหมายเทานั้น มิได เปนเปาหมายหลักของการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 
 

3. ขอบเขตของภารกิจที่จะถ ายโอน 

 ภารกิจที่จะถายโอนสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจแบงเปน 2 แบบ 

 3.1 ลักษณะของภารกิจ  ไดแก ภารกิจดานการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

โรคและการฟนฟูสภาพ 

 3.2 ความกวางขวางครอบคลุมของภารกิจ อาจเปนกิจกรรมที่บริการเฉพาะบุคคล ครอบครัว 

หรือภารกิจที่ดําเนินการในชุมชน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรับการถายโอนภารกิจในเรื่อง 

การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อปองกันโรค และภารกิจการสรางเสริมสุขภาพไดท้ังหมดโดยเร็ว เปนตน 
 

4. ล ักษณะการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 

 อาจมีไดอยางนอย 4 ลักษณะ (ซึ่งผสมผสานกันได ) ดังนี้ 

 4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูซื้อบริการ โดยเปนเจาของเงิน (เชน เงินรายไดทองถ่ินเอง 

หรืองบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุขภาพที่มีการโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น) และเปนผู

ซื้อบริการจากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นท่ี 
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 ในสวนน้ี ตองมีการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการดาน 

การเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการท่ีไดรับเปนอยางดี 

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกับสวนกลาง/ภูม ิภาค เชน รวมดําเนินโครงการ 

30 บาทฯ ลงทุนในการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ หรือรวมกับสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตาง 

ๆ พัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพ 

4.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองบางสวน เชน รับผิดชอบดําเนินการในดาน 

การพัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

4.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองท้ังหมด โดยเปนเจาของสถานบริการสุขภาพ

และเปนผูดําเนินการดานสุขภาพท้ังหมด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะดําเนินการลักษณะใด ดานใด และเมื่อไร ใหเปนไปตาม

หลักการ 3 ประการ ในขอ 2  
 

5. รูปแบบการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 อาจมีไดหลายแบบ ซึ่งสามารถปรับตามความพรอมของทุกฝาย ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

และตามสถานการณ เชน  

5.1 ถายโอนแบบแยกสวน โดยถายโอนสถานบริการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 

ระดับตาง ๆ  เชน โอนสถานีอนามัยใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โอนโรงพยาบาลใหเทศบาล 

หรือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน 

5.2 ถายโอนเปนเครือขายบริการ (เปนพวงบริการหลายระดับ) โดยรวมสถานีอนามัยและ 

โรงพยาบาลในพื้นท่ีเปนเครือขาย แลวถายโอนท้ังเครือขายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่  (กสพ.) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร 

5.3 จัดตั้งเปนองคการมหาชน (Autonomous Public Organization) โดยองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นรวมในการบริหาร และอาจเปนองคการมหาชนเฉพาะสถานบริการหรือเฉพาะเครือขาย

บริการ หรือให กสพ.เปนองคการมหาชน 

5.4  จ ัดต้ังหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit – SDU) โดยใหแตละ

โรงพยาบาลเปน SDU ภายใตการดูแลขององคกร Health Facility Authority ( หรือ Hospital Authority) 

ซึ่งเปนองคการมหาชนภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร 

 การดําเนินการในรูปแบบที่ 5.3 และ 5.4 อาจมิใชการถายโอนภารกิจโดยตรง เพราะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะมีสวนรวมในการบริหาร แตมิไดเปนเจาของโดยตรง 
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6. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอํานาจ 

 เพื่อใหเปนไปตามหลักการ ขอบเขต ลักษณะและรูปแบบการกระจายอํานาจในขอ 2, 3, 4 และ 

5 ใหมีการกําหนดกลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ดังนี้ 

 6.1 กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจ  ใหมีการกําหนดและพัฒนากลไกและกระบวนการ

ที่มีสวนรวมจากทุกฝาย ในระดับตาง  ๆ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทาง รูปแบบ กระบวนการและ

ขั้นตอนการถายโอน ในทุกพื้นท่ี ทุกระดับ ซึ่งสามารถเกิดรูปแบบและแนวทาง/ขั้นตอน การถายโอน

ภารกิจที่หลากหลาย ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกพื้นที่  เชน 

 ในระดับประเทศ ใหมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการ 

สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ 

 ในระดับจังหวัด อาจใช กสพ. ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (นายก อบจ.) เปน

ประธาน และมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ทุกประเภทรวมเปนกรรมการ 

 ในระดับอําเภอ อาจใชกรรมการสุขภาพระดับอําเภอ (กสอ.) ที่มีนายกเทศมนตรี เปนประธาน  

 ในระดับตําบล อาจใชกรรมการสุขภาพระดับตําบล (กสต.) ที่มีนายก อบต.เปนประธานเปนตน 

 6.2 กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการดําเนินการถายโอน ใหมีการพัฒนากลไกและ

กระบวนการในการสนับสนุนการดําเนินการของกลไก ในขอ 6.1 และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อดําเนินการดังนี้ 

  6.2.1 การสนับสนุนทั่วไป ดําเนินการในการถายโอนทุกลักษณะและรูปแบบ เชน 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสุขภาพ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพ การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงของสถานบริการสุขภาพ การพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ

งบประมาณ โดยเฉพาะภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

เปนตน 

  6.2.2 การสนับสนุนเฉพาะลักษณะ/รูปแบบ ดําเนินการเฉพาะการถายโอนบางลักษณะ/

รูปแบบ ตามความจําเปน เชน การออก พ.ร.ฎ. การจัดต้ังองคการมหาชน  การออกกฎหมาย ให กสพ. 

เปนนิติบุคคล การจัดทําหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐานและแนวทางการถายโอนสถานบริการสุขภาพ

ระดับตาง ๆ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 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  สวนภูมิภาค ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานี

อนามัย เปนองคกรสนับสนุนกลไกในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตามลําดับ 
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7. เงื่อนไขสําคัญในการดําเนินการถายโอน 

 ในการดําเนินการกระจายอํานาจดานสุขภาพ มีเงื่อนไขสําคัญ ที่จะตองทําความเขาใจในเรื่อง

สิทธิประโยชน  กอนการถายโอน มีการวางระบบการถายโอน เพื่อดําเนินการประคับประคอง ดังน้ี 

 7.1 บุคลากรสาธารณสุข การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจ จะกระทบตอวิถีชีวิต และ

อนาคตของบุคลากรสาธารณสุขอยางมาก จึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องนี้  

และมีความชัดเจนวา เมื่อถายโอนแลว สิทธิและศักดิ์ศรีจะไมลดลง  บุคลากรไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง  การยายโอนจะตองสะดวกและเปนไปไดเชนเดิม ที่สําคัญที่สุด คือ จะตองมีการทําความเขาใจ

กับบุคลากรทุกระดับอยางถองแท  และมีระบบ/กลไก ที่จะประคับประคองกา รดําเนินการใหเกิดความ

ราบร่ืน 

 7.2 ระบบการจัดการทางการเงิน แหลงท่ีมาของงบประมาณตาง ๆ ทั้งจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ชุมชน สวนกลาง หรือจากโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตองมีความชัดเจน และสราง

ความมั่นใจในความยั่งย ืนของระบบ ทั้งนี้ อาจมีความแตกตางกันในองคประกอบของแหลงเงินทุนในการ

กระจายอํานาจของแตละพื้นที่  

 7.3 การจัดระบบสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และความมั่นคงที่เกี่ยวของ ซึ่งตองการระดม

ทรัพยากรสุขภาพในสังกัดตาง ๆ มาชวยแกไขภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ เชน การระบาดของโรคอยางรุนแรง

และภัยพิบัติอ่ืน ๆ จะตองมีระบบท่ีสรางความมั่นใจวา จะสามารถระดมทรัพยากรมาไดอยางรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

 7.4  การจัดระบบบริการสุขภาพ  ตองสามารถเช่ือมโยงงานดานสุขภาพ ทั้งการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง

ระบบบริการสุขภาพในพื้นท่ีเฉพาะ เชน พื้นที่ชายแดน พื้นท่ีสูงและพ้ืนท่ีทุรกันดาร ที่มีประชากรไมมาก

นัก รวมถึงพ้ืนที่ที่มีแรงงานอพยพจํานวนมาก 
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สรุปเปนแผนภาพแนวทางกระจายอํานาจดานสุขภาพได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การดําเนินการตอไป 

 8.1 ปรับแกไขแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความเห็นชอบ 

 8.2 ดําเนินการปรับปรุง “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545”  ในสวนท่ีเกี่ยวกับดานสุขภาพใหสอดคลองกับแนวทางนี้ 

 8.3 จัดทําแผนปฏิบัติกา รฯ และดําเนินการตามแผน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางที่

ไดรับความเห็นชอบแลว รวมทั้งตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ปรับปรุงแลว เชน การกําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไข การพัฒนาระบบขอมูล เปนตน 
 

 

กลไก/กระบวนการ

สนับสนุน 

4 ลกัษณะ 

3 หลักการ

2 ขอบเขต 4 รูปแบบ 

เงื่อนไขสําคัญ  

 บุคลากร 

 ระบบการเงิน 

 ระบบบริการสุขภาพ 

 ภาวะฉุกเฉิน/วิกฤต ิ

กลไก/กระบวนการ

ตัดสินใจ 
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กลไกและกระบวนการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอนามัย ) ใหแกองคกรปกครอง สวน

ทองถ่ิน   

 

1. ที่มาของการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

 1.1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล 

องคการบริหารสวนจังหวัด  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน  โดยถือวาการจัดการดานสุขภาพ   เปน

สวนหนึ่งของบริการสาธารณะดวย 

นอกจากนี้ ย ังกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน  

จัดทําแผนตามมาตรา  30  และแผนปฏิบัติการตามมาตรา  32  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีคณะ

กรรมการฯ เริ่มปฏิบัติหนาที่  ซึ่งแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเ ห็นชอบและนําเ สนอรัฐสภาทราบ พรอมทั้ งไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เลม 118  ตอนพิเศษ 4 ง   วันที่   18  มกราคม  2544  

 1.2 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวิสัยทัศน 

กรอบแนวคิด วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทาง การกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.3 แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได

กําหนด ใหภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการสาธารณสุข ไดแก การสาธารณสุขและการ

รักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ เปนภารกิจที่ตองถายโอนใหองคกรบริหารสวนตําบล 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งใหความสาํคัญกับการกระจาย

อํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามขอ 3 ของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ดานกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลาย ยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ

บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งน้ีรัฐบาล

เปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทาที่จําเปนภายในกรอบของกฎหมาย  รวมทั้งกําหนด

วิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น  
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2. แนวทางการดําเนินการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข ตามที่กําหนดในแผนการ

กระจายอํานาจ  ดังนี้  

 

    2.1 แนวทางการดําเนินการถายโอน   
2.1.1 คณ ะกรรมกา รกา รกระจา ย อํา นา จใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสว น

ทองถิ่น ใหสามารถรับการถายโอนภารกิจการสาธารณสุข ไดอยางตอเนื่องและมีประ สิทธิภ า พ กํา หนด

แนวทาง ขั้นตอนและวิธีดําเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธา รณ สุขใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด กําหนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารแผน ปฏิบัติการฯ ในเรื่องสาธารณสุข เพื่อใหกา ร

ถายโอนภารกิจ ทรัพยสิน และบุคลากร ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภ า พ และใหมี

การรายงานความกาวหนาให คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่นทรา บ

อยางตอเนื่อง ( พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ มาตรา 12 (4)(5) มา ตรา  13 แ ละมา ตรา  30 (1)(2)(3) 

และแผนการกระจายอํานาจ ขอ 6.7 ) 

2.1.2 กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด 

กลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับ

การถายโอนสถานีอนามัย มีอํานาจหนาที่ พัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย และดําเนินการทดลองปฏิบัติในบาง

พื้นที่ที่มีความพรอมเพื่อใหสามารถนําไปขยายผล ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตอไป และใหมีการรายงานความกาวหนาใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทราบอยางตอเนื่อง  

       2.1.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตงต้ัง 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ 

จังหวัด โดยใหมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณสุขในเขตจังหวัด การจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประสานความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยกันเอง 
 

                 2.1.4  คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ระดับจังหวัด แตงต้ังคณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

รองรับการถายโอนสถานีอนามัย ประเมินผลการถายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ และประเมินผลสําเร็จของ
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การดําเนินงานดานสาธารณสุขหลังการถายโอน โดยดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่

สวนกลางกําหนด 

2.1.5 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานเกณฑการประเมินความพรอมฯ  ใหกระทรวง 

สาธารณสุขมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

2.1.6 การประเมินผลสําเร็จของการถายโอน และประเมินผลสําเร็จของกา รปฏิบัติงา นหลัง

การถายโอน ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภ า รกิจสา ธา รณ สุข

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด กําหนดหลักเกณ ฑ วิ ธีกา รประ เมิน และจัดใหมีกา ร

ประเมินผลงาน รายงานผลความกาวหนาใหสวนกลาง และ คณ ะกรรมกา รกา รกระจา ย อํา นา จใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทราบอยางตอเนื่อง 

     ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอดบทเรีย น

จากการทดลองการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น ตา มคํา สั่ งคณ ะกรรมกา ร

กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครองสว นทองถิ่น  เพื่อรองรับ

การถายโอนสถานีอนามัย   ที่ 1/2549 ลงวันที่ 4  กันยายน  2549 ( ภาคผนวก) 
 

2.2 กลไกการกํากับดแูลการถายโอนภารกิจและการดาํเนินการ  

          เพื่อใหการถายโอนภารกิจและการดําเนินการเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 จึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลดังนี้  

2.2.1. ใหมีกลไกทําหนาที่ในการกํากับดูแลและรับผิดชอบ เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความจาํเปน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว คลองตัวในการดําเนินงาน 

และมีอํานาจการตัดสินใจในระดับหน่ึง รวมทั้งไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารงานอยาง

เพียงพอเปนสําคัญ 

2.2.2. ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจา กผูที่ เ กี่ย ว ของ และประชา ชนโดย ทั่ว ไ ป

เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ   

2.2.3. ใหมีกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการที่รวดเร็ว เพื่อแกไขปญหาอันเกิดจาก

การถายโอน 

2.2.4. ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการ

ถายโอนภารกิจอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ  ( แผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.7 ) 
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2.3  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

2.3.1 การเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกระทรว งสา ธา รณ สุขให

ความชวยเหลือ  สนับสนุน ใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ทางเทคนิควิชาการ และกา รดํา เนินงา นใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในภารกิจที่ถายโอนตามความเหมา ะสม ดํา เนินกา รฝกอบรมและจัดทํา

แผนงานฝกอบรมดานตาง ๆ รวมทั้งกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการท่ีประสา น

หนวยงานอื่น จนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความพรอมที่จะรับการถายโอน รว มทั้งสนับสนุน

และเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสว นทองถิ่น เพื่อรองรับกา รถา ย โอนภ า รกิจอยา งมี

ประสิทธิภาพ  (แผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1) 

2.3.2 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารขององคกรปกครองสว นทองถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข จะตองจัดการฝกอบรมบุคลา กรขององคกรปกครองสว นทองถิ่นใหสา มา รถ

ปฏิบัติงานได ทั้งน้ี ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการถายโอน เมื่อถายโอนไปแลวจะตองมีกา รนิเทศให

คําปรึกษาแนะนําและฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถเปนระยะ และบุคลากรขององคปกครอง

สวนทองถิ่น จะตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมในการศึกษาฝกอบรมเพื่อประโยชน ในการปฏิบัติหนา ที่

และความกาวหนาในการทํางาน  

 2.4  การสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.4.1 การถายโอนการจัดบริการสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น จํ า เปนตอง

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปพรอมกันดว ย 

ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น และหลักกา รกา ร

สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี 

2.4.2 ใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดมาตรฐาน

ทั่วไปของการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือเปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ที่รัฐเห็นวาจ ําเปนตองควบคุมดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตาม  

 

3. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ ิ่น 

3.1 ระดับชาติ   

3.1.1. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที ่  

ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ  มาตรา  12   

3.1.2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธา รณ สุขแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน ) 
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มีอํานาจและหนาที ่  

1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสว นทองถิ่น  ให

สามารถรับการถายโอนภารกิจการสาธารณสุข  ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

2. กําหนดแนวทางขั้นตอน และวิธีดําเนินการจัดต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมการถาย 

โอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด   

3. กําหนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารแผนปฏิบัติการ ฯ ในเรื่องสาธารณสุข เพื่อใหการถายโอน

ภารกิจ ทรัพยสินและบุคลากรไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  

4. รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน ใหคณะกรรมการการกระจายอํานา จใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบอยางตอเนื่อง (ตามคําสั่งคณะกรรมการกระจายอํา นา จฯ ที่  8/2545  ลง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2545 ตามภาคผนวกแนบทายที่  4 )  

 

  3.2 ระดับกระทรวงสาธารณสุข  

3.2.1 คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑวิธีประเมินความพรอม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข          

ที่ 715 /2549 โดยมีอํานาจหนาที่  พัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย และดําเนินการทดลองปฏิบัติในบางพื้นท่ีที่มี

ความพรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตามแผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตอไป 

3.2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนากลไก และกระบวนการในการสนับสนุนการถายโอน 

สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ พิจารณาแนวทาง กลไกกระบวนการ 

ในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.2.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข และระบบ / กลไกการประเมินความ 

พรอมในการถายโอน สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ กําหนด

หลักเกณฑ  เงื่อนไข ระบบ / กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และเสนอปรับปรุงกฏเกณฑ  กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการได

ตามหลักเกณฑ  

3.2.4 คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอดบทเรียนจากการ 

ทดลองการถายโอน สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ ศึกษาและพัฒนา

ระบบการประเมินผล และถอดบทเรียนจากการทดลองเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
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คณะอนุกรรมการ  3.2.2 / 3.2.3 / 3.3.4 มีอํานาจหนาที่ ตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก  

กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอน

สถานีอนามัย โดยกําหนดใหกลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) สํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน 
 

3.3 ระดับสวนภูมิภาค     

3.3.1. คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ระดับจังหวัด  ประกอบดวย  

1) ผูวาราชการจังหวัด  หรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธาน 

2) ปลัดจังหวัด                                อนุกรรมการ 

3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  3 คน    อนุกรรมการ 

4) ผูแทนองคกรดานสาธารณสุข 3 คน (รพศ./ รพท., รพช., สสอ.) อนุกรรมการ 

5) ผูแทนสถานีอนามัย  3  คน     อนุกรรมการ 

6) ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุข      อนุกรรมการ 

7) ผูแทนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย    อนุกรรมการ 

8) ผูแทนภาคประชาชน      อนุกรรมการ 

9) ทองถ่ินจังหวัด            อนุกรรมการ 

10) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด                                        อนุกรรมการเลขานุการ 

11) ผูที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย    อนุกรรมการผูชวยเลขานุการ 

12) ผูที่ทองถ่ินจังหวัดมอบหมาย                                 อนุกรรมการผูชวยเลขานุการ 

มีอํานาจหนาที ่  

1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัย

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับสวนกลาง 

2. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเมินผลการดําเนินงานหลังการ

ถายโอน 

3. เห็นชอบใหถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหงที่ผานเกณฑการ

ประเมิน 

4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและระดับชาติ  

5. ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น 

 6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข  และมา ตรฐา นกา รบริกา รของสถา นบริกา ร

สาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับสวนกลาง 

 7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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 8. ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของ 

งบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 

9. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับ

การถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ  

10. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มอบหมาย 

11. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย 

คณะอนุกรรมการตาม ขอ 3) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอชื่อ 1 คน สมาคมเทศบาล 

(ระดับจังหวัด) เสนอชื่อ 1คน และชมรมนายกองคการบริหารสวนตําบล (ระดับจังหวัด) เสนอช่ือ 1 คน 

 คณะกรรมการตาม ขอ 4) ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพย า บา ลทั่ว ไ ป    

1  คน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน สาธารณสุขอําเภอ / สาธารณ สุข

กิ่งอําเภอคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน 

 คณะอนุกรรมการตาม ขอ 5) ใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย คัดเลือกกันเองและ

เสนอช่ือ แบงสัดสวนเปนหัวหนาสถานีอนามัย 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
  

 ชุดที่  2 คณ ะทํา งา นประเมินคว า มพรอมขององคกรปกครองสว นทองถิ่น 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 
 

 คณะทํางานชุดนี้ มีอํานาจหนาที ่  

1. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย ตาม 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ตามคูมือการดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิน 

2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ 

3.ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถายโอน 

(คณะทํางานตาม ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 3 คน คณะทํางาน

ตาม ขอ 3) ใหคณะอนุกรรมการชุดที่ 1 สรรหาและคัดเลือกใหเหลือ  3 คน 
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3.3.2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 

(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นท่ีจังหวัด 

(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 

(3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขต 

พื้นที่จังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการ

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ 

ไดรับมอบหมาย 
 

อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   

(1) จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทํา 

หนาที่หนวยงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด 

(2) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ  (แผนกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1 ) 

(3) เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข  ดานการบริการสาธารณสุขแกคณะ 

อนุกรรมการฯ เชน ขอมูลและแนวทางการกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดา นสุขภ า พ

ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภา พ และขอมูลและแนว ทา งกํา หนดระบบที่สา มา รถ

เชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค  กา รรักษา พย า บา ลและกา รฟนฟูสภ า พ และตอง

ครอบคลุมประชากรทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉิน   

(4) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถาย 

โอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีกา รบริกา รสุขภ า พที่มี

คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 

3.3.3.  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหนาที ่ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 

(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นท่ีอําเภอ 

(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 

(3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขต 

พื้นที่อําเภอเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพ 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ 

ไดรับมอบหมาย 
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อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ 

(1) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ (แผนกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1 ) 

(2) เปนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ แกองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น  ที่รับโอนสถานีอนามัย 

(3) ประสานความรวมมือหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ระดมทรัพยากรเพื่อจัดการ 

ดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ประสานความรวมมือหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  เพื่อใหเกิดระบบที่สามารถ 

เชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ และตอง

ครอบคลุมประชากรทุกกลุมทุกพื้นท่ี รวมทั้งระบบสงตอ 

(5) กํากับ  ดูแล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถาย  

โอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 

       3.3.4องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับโอนสถานีอนามัย   อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับ 

การโอนภารกิจดานสาธารณสุข การถายโอนสถานีอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการถายโอนซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎกระทรวง

สาธารณสุขที่จะไดมีการตราขึ้นภายหลังจากท่ีหลักเกณฑตาง  ๆ ไดรับความเห็นชอบแลว โดยมีขั้นตอนที่

สําคัญคือ 

  (1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินยื่นคําขอรับการประเมินคว า มพรอมตา มแบบฟอรมที่

กําหนดกอนสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา 180 วัน   (กอนวันท่ี 3 เมษายน ของทุกป)  

  (2) คณะทํางานประเมินคว า มพรอมฯ พิจา รณ า คํา รองและทํา กา รประ เมินตา ม

หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด ที่กําหนด 

  (3) คณะทํางานประเมินความพรอมฯ รายงานผลการประเมินตอกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่

พิจารณาอนุมัติใหมีการถายโอน (เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียื่นคํา ขอผา นเกณ ฑประ เมินคว า ม

พรอม)  

  (4) กระทรวงสาธารณสุขแจงผลการอนุมัติใหจังหวัด (สํานักงานสา ธา รณ สุขจั งหวั ด) 

เพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการประเมิน 

  (5) ดําเนินการถายโอนโดยสงมอบภารกิจ ทรัพยสิน และบุคลา กรตา มหลักเกณ ฑที่

กําหนด 
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 เพื่อใหการถายโอนเปนไปอยางราบรื่นและชวยใหสถานีอนามัยสามารถดําเนินการใหบริกา รแก

ประชาชนไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึ งคว รดํา เนินกา รในเรื่องตา งๆ 

ตามลําดับ ดังน้ี 

1. กอนยื่นคําร องขอรับการประเมินความพรอม 

 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวง/ประกาศ หลักเกณฑ ว ิธีการ เงื่อนไข ในการถายโอน

สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ 

  1.1 ผูบริหารทองถิ่นควรแตงต้ังคณะทํางา นเพื่อศึกษา  ทํา คว า ม เขา ใจถึงหลักเกณ ฑ 

วิธีการ ขั้นตอน เงื่อนไข เกี่ยวกับการถายโอน โดยขอความรวมมือจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสขุใน

พื้นที่ สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน/หมูบาน และผูทรงคุณวุ ฒิในพื้นที่มา รว ม เปนคณ ะทํา งา นฯ ให

ขอคิดเห็น ตอการกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการ 

  1.2 นําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็นของสมา ชิกสภ า ทองถิ่น 

เกี่ยวกับผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะมีตอการบริหารงานขององคกรปกครองสว นทองถิ่น และกา ร

ใหบริการแกประชาชนในทุกๆ ดาน 

  1.3 นําขอคิดเห็นจากท่ีประชุมสภาทองถิ่นมาจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อเ สริมจุดแข็ง

และแกไขจุดออน เพื่อรองรับการประเมินและการบริหารงานสถานีอนามัยในระยะเวลา ตอไ ปเมื่ อไ ดรับ

การถายโอน 

  1.4 จัดเตรียมขอมูล สถิติ เอกสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดในการประเมินความ

พรอม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ที่จะมาทําการประเมินตอไป 

  1.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขาใจถึงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

ขอรับถายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขมาดําเนินการ และรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการในเรื่องที่จําเปนเพื่อใหเกิดการยอมรับ 

  1.6 นําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่นอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อขอรับความเ ห็นชอบใหมีกา รรับ

โอนสถานีอนามัย 
 

2. การยื่นคําขอประเมินความพรอม 

 เมื่อสภาทองถิ่นใหคว า ม เห็นชอบใหรับโอนสถา นีอนา มั ย แลว  ผูบริหา รทองถิ่นจะตอง

ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับแบบฟอรมคําขอรับการประเมิน กรอกขอมูลและ

จัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (เชน รายงานการประชุมสภาทองถิ่น) แลว จัดสงคํา ขอพรอม เอกสา ร

ประกอบใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกอนถึงกําหนดวันสุดทายในการยื่นคําขอ ประมา ณ  3-5 วั น 

(หากจะตองแกไขจะไดดําเนินการไดทัน) 
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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 ที่จะตองดํา เนินกา รตอไ ปใหตอเนื่อง หรือกํา หนด

โครงการ/กิจกรรมขึ้นใหม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพการใหบริการประชาชนเมื่อไดรับการถายโอนแลว 

  3) ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งแผนพัฒนา ประจํ า ป 

(ที่จะใชในปงบประมาณที่ไดรับการถายโอน) และแผนพัฒนา 3 ป ใหครอบคลุมกิจกรรม/โครงกา ร   ที่

ไดศึกษาวิเคราะหมาแลว 

  4) จัดการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ถงึภารกจิ

ที่จะเพิ่มข้ึน และการควบคุมบังคับบัญชา และการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน เพื่อใหเกิดควา ม

เขาใจที่ถูกตองตรงกัน และเกิดความราบร่ืนในการบริหารงาน 

 3.2 ดานงบประมาณ/การเงิน 

  1) เตรียมการจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับการถายโอน โดยตองคํานึงถึงกา รที่จะทํา ให

การใหบริการประชาชนและการพัฒนาคุณภาพของบริการดานสาธา รณ สุขแกประชา ชนไ มหยุดชะงัก

หรือมีคุณภาพลดลงกวาเดิม โดยการประสานงานอยางใกลชิดกับเจา หนา ที่สา ธา รณ สุข เพื่อขอขอมูล 

แผนงาน/โครงการตางๆ และงบประมาณที่จะตองใช ซึ่งไดเคยจัดทําไวแลวมาพิจารณาตั้งงบประมาณให

ตอเนื่องกัน ทั้งในสวนที่เปนรายจายประจําและรายจายเพื่อการลงทุน ทั้งน้ี การจัดทํางบประมา ณ   คงใช

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  

  2) ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับเงิน เบิกจายเงิน ในเรือ่งทีม่ี

ความแตกตางระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสถานีอนามัย โดยเฉพาะในสวนที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นยังไมเคยปฏิบัติมากอน หรือยังไมมีระเบียบกระทรว งมหา ดไ ทย ในเรื่องนั้น ๆ  เชน กา ร

จายเงินบํารุงของหนวยบริการ, การจายเงินบริการระบบหลักประกันสุขภาพ, การจายเงินคาตอบแทนกา ร

ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการสาธารณสุข เปนตน 

 3.3 ดานบุคลากร 

  1) ศึกษา วิเคราะหปริมาณงาน และจัดทําโครงสรางสวนราชการเพ่ือรองรับการถาย โอน 

รวมทั้งการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ โดยจะตองคํานึงถึงกา รจัดระบบเพื่อ

รองรับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสว นทองถิ่นพรอมกับ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

ภารกิจ และความกาวหนาของบุคลากรสายงานสาธารณสุขในอนาคต ทั้งน้ี จะตองมีความ เหมา ะสมกับ

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

  2) การกําหนดโครงสรางกอง/สวนสาธารณสุขและสิ่งแว ดลอม  เปนไ ปตา มตัว อยา ง

แผนภูมิที่แนบมานี้ 

  3) การดําเนินการเพื่อขออนุมัติจัดต้ังสวนราชการและหลักเกณฑกา รบริหา รงา นบุคคล

ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) หรือคณะกรรมการพนักงา นเทศบา ล 

(ก.ท.) แลวแตกรณี 

  4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในกา รขอรับ

งบประมาณหรือการเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโย ชนตา งๆ ของบุคลา กรที่ถา ย โอนจา ก     

เงินอุดหนุนเพื่อการถายโอนบุคลากร ทั้งน้ี ควรประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ใหทรา บ

ถึงจํานวนบุคลากรที่จะถายโอน และคาใชจายเกี่ยว กับเงินเดือน และสิทธิประโย ชนตา งๆ ไ ว  แลว

ประสานกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไวลวงหนากอนจะมีการถายโอน 

3.4 ดานทรัพยสิน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวั ด/อํา เภ อ และ

สถานีอนามัยทําการสํารวจบัญชีทรัพยสิน พัสดุ ครุภัณฑ และสภาพการใชงา น โดย จัดทํา บัญชีไ ว โดย

ละเอียด เพื่อทําการสงมอบระหวางกันและดําเนินการตามระเบียบพัสดุของแตละหนวยงานตอไป 

4. การดําเนินการหลังรับการถายโอน 

  1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการรับโอนสถานีอนามัยใหกระทรวงมหาดไทย 

และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดมีการลงนามในบันทึกกา รสงมอบ

ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสินแลว 

  2) ในปแรกของการรับโอนองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจัดใหมีกา รประชุมสรุปผล

การดําเนินงานภายหลังจากท่ีไดรับการถายโอนมาแลวทุก 2 เดือน โดยเชิญนายแพทยสาธารณสุขจั งหวั ด 

สาธารณสุขอําเภอ หรือผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมเพื่อประเมินผลสําเร็จและปญหา อุปสรรค ตลอดจน

ขอรับคําแนะนําชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ 

  3) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ที่มี กา รแตงตั้งขึ้น และนํา

ขอสังเกต/คําแนะนําไปปรับปรุงการบริหารและการใหบริการแกประชาชนใหดียิ่งขึ้น 
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โครงสรางกอง / สวนสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสุขาภิบาล 

และส่ิงแวดลอม 

 งานปองกันและควบคุม  

โรคติดตอ 

 งานบริการสาธารณสุข  งานสงเสริม สุขภาพ 

 

- งานอาชีสอนามัย 

- งานสุขาภิบาล 

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  

- งานควบคุมมลพิษ 

- งานติดตามสอบสวน 

 

 

  

- งานเฝาระวัง  

- งานระบาดวิทยา 

- งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

 

  

- งานรักษาพยาบาล  

- งานทนัตกรรม 

- งานอนามัยโรงเรียน 

 

  

- งานอนามัยชุมชน 

- งานสาธารณสุขมูลฐาน 

- งานสงเสริมการออก 

    กําลังกาย 

- งานปองกนัยาเสพติด 

- งานควบคุมมาตรฐาน   

    อาหารและน้ํา 

 

 

 

 

กอง / สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6/7หรือ 8) 

หัวหนาสถานบริการสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข 6/7หรือ 8) 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 
 

4.1 คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินคว า มพรอมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย  ดําเนินการพัฒนากําหนดกลไ ก  กระบว นกา รหลักเกณ ฑ

และวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอนสถา นีอนา มั ย  เสนอตอ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภ า รกิจ เกี่ย ว กับสา ธา รณ สุขใหแกองคกรปกครองสว น

ทองถิ่น  เพื่อขอความเห็นชอบ 

4.2  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขแกองคกรปกครองสว น

ทองถิ่น ใหความเห็นชอบและเสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อ

ขอความเห็นชอบ 

4.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาใหความเห็นชอบและ

ประกาศเปนหลักเกณฑแนวทางการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแจ ง

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมสงประกา ศหลักเกณ ฑ

แนวทางการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทรา บ และแจ งใหสมัครขอรับ

การประเมิน  เพื่อขอรับการถายโอนสถานีอนามัย 

4.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงใบสมัครยื่นความประสงคขอรับกา รประเมินคว า มพรอมฯ ตา ม

แบบฟอรม และสถานท่ีที่กําหนด 

4.6 คณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเมินผลการดําเนินงาน

หลังการถายโอน  ดําเนินการประเมินความพรอม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด และรายงานผลการ

ประเมิน 

 4.7 คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ

จังหวัด รายงานผลการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานการประเมิน เพื่อขออนุมัติ

ดําเนินการถายโอนตอสวนกลาง พรอมบัญชีรายละเอียดรายการของสถานีอนามัยที่จะถายโอน ประกอบดวย  

บัญชีภารกิจสถานีอนามัย บัญชีบุคลากรที่จะถายโอน บัญชีทรัพยสิน บัญชีที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ 

 4.8  กระทรวงสาธารณสุข แจงผลการพิจารณาและมอบอํานาจใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  

 4.9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินกา รถายโอนและรับโอนตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด โดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ 
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 5. กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

 เมื่อสวนกลาง  เห็นชอบใหดําเนินการถายโอนแลว  มีกระบวนการและขั้นตอน  ดังนี้  
 

 5.1 ดานทรัพยสินและภารกิจ 

 5.1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัยเปาหมาย  

ดําเนินการสํารวจและจัดทําบัญชีทรัพยสินและบัญชีภารกิจ  เพื่อเตรียมสงมอบ 

 5.1.2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กําหนดวันสงมอบ 

 5.1.3 ดําเนินการสงมอบ โดยการจัดทําบันทึกการสงมอบ และ บัญชีแสดงทรัพยสิน บัญชีแสดง

ภารกิจที่สงมอบ ตามแนวทางปฏิบัติในการถายโอนภารกิจ (ภาคผนวก) 

 5.1.4 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูลงนามสงมอบ นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูลง

นามรับมอบ ประธานหรือคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ระดับจังหวัด 1 คน สาธารณสุขอําเภอในพื้นที่ หัวหนาสถานีอนามัยที่ถายโอนลงนามเปนพยาน 

 5.1.5 การสงมอบที่ดินและสิ่งกอสราง สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย  พ.ร.บ.กํา หนดแผนและ

ขั้นตอนฯ และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (17) ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการรับคืนท่ีราชพัสดุและกา ร

ผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว า ดว ย กา รจัดหา ประโย ชนในที่รา ชพัสดุ 

พ.ศ. 2547 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  ขอ 157  โดยมีขั้นตอนกา รดํา เนินกา ร  

ดังน้ี 

      1. กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงกรมธนารักษ   จะสงมอบคืนที่

ราชพัสดุ  ซึ่งประกอบดวยที่ดินและสิ่งกอสราง  เพื่อใหเปนไ ป ตา ม  พ.ร.บ. กํา หนดแผนและขั้นตอนกา ร

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

      2. กรมธนารักษ  แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ 

     3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สงมอบคืนท่ีราชพัสดุและสิ่งกอสราง  ตามระเบียบกรมธนา

รักษวาดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526  ตามแบบสงคืนที่ราชพัสดุ 

ทบ. 6  และแบบสงมอบ - รับมอบท่ีราชพัสดุ ทบ. 10  

 4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใชประโยชนที่ราชพัสดุจาก

กรมธนารักษ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ.  2547 ตอไป 

 5.1.6 การสงมอบทรัพยสิน (วัสดุ ครุภัณฑ)สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ  และแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2544  ขอ 6.1.2 (17) และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  ขอ 157   

 5.1.7 การสงมอบภารกิจ สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย  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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 5.2 ดานบุคลากร ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ และแผนการ

กระจายอํานาจฯ  ขอ  6.5.2  ดังน้ี 

 5.2.1ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทําบัญชีรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขท่ีสมัครใจถายโอน

ตามรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากสวนกลางแลว   แนบทายบันทึกการสงมอบ   

 5.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการรับโอนบุคลากรตามบัญชีแนบทายบันทึกการสง

มอบ  และกําหนดกรอบอัตรากําลังรองรับบุคลากร   ในบัญชีรายชื่อบุคลากรแนบทายบันทึก 

 5.2.4  ลูกจางชั่วคราวที่มีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและโครงสรางกรอบอัตรากําลัง 

 ในการถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกา ร

กระจายอํานาจฯ มาตรา 12 (5) และแผนการกระจา ย อํา นา จฯ ขอ 6.1.2 (8)(15) ขอ 6.3 ขอ 6.5.2 และแผน

ปฏิบัติการกระจายอํานาจ ฯ ขอ 5.3 (6) กรณี กา รถา ย โอนในภ า ย หลังใหดํา เนินกา รตา มหลักเกณ ฑและ

วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยาย  กา รโอน กา รใหปฏิบัติรา ชกา รและกา รยืมตัว ขา รา ชกา รของ สํา นักงา น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 มีหลักเกณฑ และวิธีดําเนินการดังนี้ 

 การโอนไปรับราชการทางกระทรวง ทบวง กรมอื่น 

คุณสมบัติของผูขอโอน 

-  ตองปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาแลวไมนอยกวา 1 ป และใน

กรณีมีขอผูกพันชดใชทุนใหปฏิบัติตามระเบียบหรือขอผูกพันท่ีกําหนดไวในขณะนั้น 

วิธีดําเนินการใหโอน  มีขั้นตอนดังนี้  

1. ผูขอโอน ไปยื่นเร่ืองขอโอนยังกระทรวง ทบวง กรม ที่จะขอโอนไป 

                      2. กระทรวง ทบวง กรม ที่จะรับโอนนั้น สงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณา 

                           3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอบถามความเห็นและขอมูลการโอน 

ไปยังจังหวัดหรือหนวยงานของผูขอโอน 

4. จังหวัดหรือหนวยงานของผูขอโอน แจงความเห็นและขอมูลการโอนไปใหสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ 

      5.  กลุมบริหารงานบุคคล   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เสนอปลัดกระทรวงเพื่อ

พิจารณาอนุมัติและลงนามหนังสือแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการท่ีรับโอนทราบเพื่อออกคําสั่งรับโอน 

       7. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งใหโอนแลวแจงจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัด

สวนราชราชการที่รับโอน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

       8. จังหวัดหรือหนวยงานตนสังกัดแจงผูรับโอนทราบ และใหปฏิบัติงานทางสังกัดใหม ภายใน  

15  วัน  นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง  
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         6. กลไกการติดตามประเมินผลหลงัการถายโอน 

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 ภารกิจดาํเนินการ ระเบียบ / กฎหมาย 

1.คณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

1.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ  

ม. 12 

 

 

1.แตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ

บริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับ

สาธารณสุขแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น   

1.พ.ร.บ.กําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจาย

อํานาจฯ   ม.13 

 

 

ระดับชาต ิ

      

 

2.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ

บริหารการถายโอนภารกิจ

เกี่ยวกับการสาธารณสุขแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

2.1 กําหนดกลไก  กระบวนการ   

หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอม  

อปท. เพื่อรองรับการถายโอน  สอ. 

2.2 กําหนดแผนและแนวทางสงเสริม

ความพรอม  อปท. เพ่ือรองรับการถาย

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  ลงวันท่ี 24 

กรกฎาคม 2545 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 44 

ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่ ภารกิจดาํเนินการ ระเบียบ / กฎหมาย 

สวนกลาง 1.คณะกรรมการกําหนด

กลไก กระบวนการ  

หลักเกณฑและวิธี

ประเมินความพรอม  

อปท.  เพื่อรองรับการ

ถายโอน สอ. 

 

 

 

 

1.พัฒนากลไก กระบวนการ  

หลักเกณฑและวิธีประเมินความ

พรอมของ  อปท.  เพื่อรองรับการถาย

โอน สอ. และดําเนินการทดลอง

ปฏิบัติในบางพื้นที่ที่มีความพรอม  

เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ   3  คณะ เพื่อดําเนินการ 

 1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนากลไก และกระบวนการ

ในการสนับสนุนการถายโอน  สอ. ใหแก  อปท. 

1.2 คณะอนุกรรมกา รพัฒนาหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และ

ระบบ/กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอน  

สอ. ใหแก  อปท. 

1.3 คณะอนุกรรมกา รศึกษาและพัฒนาระบบ

ประเมินผล และถอดบทเรียนจากการทดลองการ 

ถายโอน สอ.ใหแก  อปท. 

1. คําสั่งกระทรวง

สาธารณสุข  

ที่ 715 / 2549   

ลงวันท่ี 17 สิงหาคม  

2549 

 

 

 

 2. คณะอนุกรรมการ

พัฒนากลไก และ

กระบวนการในการ

สนับสนุนการถายโอน

สอ. ใหแก  อปท. 

 

2. พิจารณากําหนดแนวทาง  กลไก  

กระบวนการถายโอนสถานีอนามัย

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะในประเด็น:- 

 

 

1.กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจถายโอนฯ 

2.กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการ

ดําเนินการถายโอนฯ 

   - การสนับสนุนท่ัวไป 

   - การสนับสนุนเฉพาะการถายโอน สอ.ใหแก อปท. 

   - การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลไกปจจุบันไป สู

กลไกใหม  

3. แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม  

4. หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

2. คําสั่งคณะกรรมการ

กําหนดกลไก 

กระบวนการ หลักเกณฑ

และวิธีประเมินความ

พรอมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น   เพื่อรองรับ

การถายโอนสถานีอนามัย 

ที่ 1/2549 ลงวันท่ี   

4  ก.ย.  49 
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่  / ภารกิจดาํเนินการ ระเบียบ / กฎหมาย 

สวนกลาง 3.คณะอนุกรรมการ

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 ลงวันท่ี 4 กันยายน  2549  

 

 4. คณะอนุกรรมการ

ศึกษาและพัฒนาระบบ

ประเมินผล และถอด

บทเรียนจากการทดลอง

การถายโอน สอ. ใหแก  

อปท. 

1.ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล  และ

ถอดบทเรียนจากการทดลองเร่ืองกา รถายโอน

สถานีอนามัยใหแกอปท. 

2.หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมกา รมอบหมาย 

3.แตงต้ังคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 

 

 

2. คําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ และวิธี

ประเมินความพรอมอปท.   เพื่อรองรับการ  ถายโอนสถานีอนามัย     

ที่ 1 / 2549   ลงวันท่ี  4  กันยายน  2549  
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่  / ภารกิจดาํเนินการ กฎหมาย 

ภูมิภาค 1.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ

สาธารณสุข  ให แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับจังหวัด  จํานวน 18  คน  

1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสอ.ให แก อปท.ให สอดคลองกับ

สวนกลาง 

2. ประเมินความพรอมของ อปท. และประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน 

3. เห็นชอบใหถ ายโอน สอ. ให  อปท. แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน 

4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ให สวนกลางและระดับชาต ิ

5. ให ความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น 

6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข  และมาตรฐานการบริการของสถานบริการสาธ ารณสุข ใ น สัง กั ด

องค กรปกครองสวนทองถิ่น ให สอดคลองก ับสวนกลาง 

7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองค กรปกครองสวนทองถิ่น  

8.ให ความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในสวนของ 

งบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 

9. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่รองรับการถายโอนภารกิจ

สาธารณสุขอย างมีประสิทธิภาพ  

10. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

มอบหมาย 

11. แตงต ั้งคณะทํางานเพ ื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย 

- 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. คัดเล ือกกนัเองและเสนอชื่อ  1 คน  

สสอ. / สสก. คัดเล ือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน 

- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 5  ให เจาหน าท่ีที่ปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย  คัดเล ือกกนัเองและ   เสนอชือ่ (อาจ

แบงสัดสวน หัวหนาสอ. 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน) 

 

 

 

 

 

แตงต้ังโดยคณะกรรมการ

กระจายอํานาจตาม ม. 13  

และตามความในแผนการ 

กระจายอํานาจ 

ขอ 6.5.3 ) 

แผนกระจายอํานาจ ขอ 

6.5.1 
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ระดับ คณะกรรมการ อํานาจหนาที่  / ภารกิจดาํเนินการ กฎหมาย 

ภูมิภาค 1.2  คณะทํางานประเมินความพรอม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

และประเมินผลการดําเนินงานหลัง

ถายโอน จํานวน  9  คน   

 

1. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย   

   ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการ

กระจายอํานาจฯ 

3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถาย

โอน 

  - คณะทํางานตาม ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  คัดเลือก

กันเอง และเสนอช่ือ 3 คน 

 - คณะทํางานตาม ขอ 3 ใหคณะกรรมการตามขอ  1.1  สรรหาและ

คัดเลือกใหเหลือ  3 คน 

 

 

 

แตงต้ังโดยคณะอนุกรรมการ 

กระจายอํานาจฯ  ตาม  ม. 13 
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ระดับ หนวยงานสวนภูมิภาค อํานาจหนาที่  / ภารกิจดาํเนินการ กฎหมาย 

 

ภูมิภาค 

1.3  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

มีอํานาจหนาที่  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 

1. จ ัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

3. กํากับ  ดูแล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  เพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

   อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   

    1. จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและทําหนาที่หนวยงาน

เลขานุการคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก  อปท. 

     2.ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรองรับการถายโอน

ภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

     3. เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ขอมูล

และแนวทางการกําหนดระบบท่ีสามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตได

อยางมีประสิทธิภาพ   และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพการ

ปองกันโรค   การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทุกกลุม ทุกพื้นท่ี 

รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉิน แกคณะทํางานฯ 

      4. กํากับ  ดูแล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขท่ีถายโอนให  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการ

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

 

กฎกระทรวง 

สาธารณสุข  ป 2545 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกระจายอํานาจ  

ขอ 6.5.1 
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ระดับ หนวยงานสวนภูมิภาค อํานาจหนาที่  / ภารกิจดาํเนินการ กฎหมาย 

ภูมิภาค 1.4 สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ 

มีอํานาจหนาที่  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ 

1. จ ัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

3. กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขใน 

เขตพ้ืนท่ีจังหวัด เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับ มอบหมาย 

อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   

1. จ ัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและ

ทําหนาที่ หนวยงานเลขานุการ  คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ

สาธารณสุขใหแก  อปท. 

2. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ   

3. เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข  ดานการบริการสาธารณสุข   

 

กฎกระทรวง 

สาธารณสุข  ป 2545 

 

 

 

 

 

 

แผนกระจายอํานาจ ขอ 6.5.1  
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รายละเอียดคําแนะนําประกอบการถายโอน 

ประเภทรายการ บัญชีรายละเอียดรายการท่ีถายโอน โอนโดยระเบียบ / โดยผลของกฎหมาย หมายเหตุ 

บุคลากร 1. บัญชีรายชื่อบุคลากรที่สมัครใจถายโอน 

    1.1 บัญชีขาราชการ 

    1.2 บัญชีลูกจางประจํา 

    1.3 บัญชีลูกจางที่มีตําแหนงสายงานในกระทรวงสาธารณสุข 

    1.4 บัญชีลูกจางอื่นๆ 

1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ 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. แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

    ขอ 5.3 (6) 

 

ภารกิจ 1. บัญชีรายการภารกิจที่จะดําเนินการถายโอน 

    - บัญชีรายละเอียดตางๆที่มี 

1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ  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. แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

 

ทรัพยสิน / ที่ดิน /

สิ่งกอสราง  

1. บัญชีรายการทรัพยสิน  ว ัสดุ  ครุภัณฑ 

2. แบบสงคืนที่รา ชพัสดุ  ตามแบบ ทบ. 6 

3. แบบสงมอบ – รับมอบที่ราชพัสดุ  ทบ. 10 

 

1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ  ป 2542 

2. แผนการกระจายอํานาจ ฯ  พ.ศ. 2545  ขอ 6.1.2 (17) 

3. แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

4.และตามระเบียบกรมธนารักษวาดวยการรับคืนที่ราช

พัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2526   

5.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนใน

ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2547   
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กลไกการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ

และวิธีประเมินความพรอม อปท. เพื่อ

รองรับการถายโอน 

 

กําหนดแผนและแนวทางการสงเสริม

ความพรอมของ อปท. 

กําหนดแผนและเปาหมายการถายโอน 

สอ . ใหแก อปท. 

คําสั่งคณะกรรมการ

กระจายอํานาจท ี่ 8 / 45 

ลว. 24 ก.ค. 45 

แตงตั้งคณะกรรมการกาํหนด   

กลไก กระบวนการ หลักเกณฑ 

และวิธีประเมินความพรอม อปท.  

เพื่อรองรับการถายโอน  สอ. 

อํานาจตาม 

พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 

ม. 13 

คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ 715/49  ลว. 17 ส.ค.49                                                                
 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

เพื่อบริหารการถายโอน ภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 

ใหความเห็นชอบ 

คณะกรรมการกระจาย 

อํานาจใหแก อปท. 

อํานาจตาม พ.ร.บ. ม. 12 กระทรวงสาธารณสขุ 
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กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกําหนดกลไก 

กระบวนการหล ักเกณฑและวิธี

ประเมินความพรอม อปท. เพ ื่อ

รองรับการถายโอน  สอ. 

 

1. พัฒนากลไก กระบวนการ หลักเกณฑ

และวิธีประเมินความของพรอม อปท. 

เพื่อรองรับการถายโอน สอ. และ

ดําเนินการทดลองในบางพื้นที่ท่ีมีความ

พรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตาม

แผนการกระจายอาํนาจใหแกอปท.ตอไป 

2. แตงตั้งอนุกรรมการ  3 คณะ 

คําส่ังคณะกรรมการกําหนดกลไก

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.ให แก   อปท.  

2. กําหนดระบบ/กลไก การประเมิน ความพรอมของ  อปท. ที่จะรับการ

ถายโอน  สอ. 

3. เสนอปรับปรุงกฎเกณฑ กฎหมายและระเบียบตางๆ   รวมท้ังแนวทาง

ปฏิบัติ  เพ ื่อใหสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และกลไก

ในขอ 1. และ 2. 

ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล  และถอด

บทเรียนจากการทดลองเรื่องการถายโอนสถานีอนามัย

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนา 

กลไกและกระบวนการในการสนับ 

สนุนการถายโอน สอ. ใหแก อปท. 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ  

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  ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลใหสวนกลางและระดับชาต ิ

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย 

5. ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถ่ิน  ในดาน 

   - การโอนยาย การรับโอน  การกาํหนดตําแหนงและกรอบอัตรากําลัง- ความกาวหนาและสวัสดิการ 

   - การจัดสรรโควตานักเรียนทุน  - การกระจายกาํลังคนและการพัฒนากาํลังคนของทองถ่ิน 

6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข  และมาตรฐานการบริการของสถานบริการ

สาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสอดคลองกับสวนกลาง 

7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

8.ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในสวนของ

งบประมาณอดุหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 

9.ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อรองรับการถาย

โอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ   

1.ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานีอนามัย   

 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกระจายอาํนาจฯ 

3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถายโอน 

 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอน

ภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ระดับจังหวัด18 คน 

คณะทํางานประเมินความพรอมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ

ประเมินผลการดําเนินงานหลังถาย

โอน 9 คน 
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กลไก  กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสาธารณสขุ 

จังหวัด 

1. อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง 

2.อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   

2.1 จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและทําหนาที่หนวยงานเลขานุการ  

คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก  อปท. 

2.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะของ อปท.  เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ขอมูลและแนวทาง 

การกําหนดระบบท่ีสามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ   ปองกันโรค   รักษาพยาบาลและฟนฟู

สภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทุกกลุม ทุกพื้นที่ รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉินแกคณะกรรมการฯ 

2.4 กํากับ  ดูแล  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถายโอนให  อปท.ทองถิ่น  เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

 

สํานักงานสาธารณสขุ 

อําเภอ 

1.อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง 

2.อํานาจหนาที่  ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ   

2.1 จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน  รวบรวมขอมูลและทําหนาที่  หนวยงานเลขานุการ  

คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก  อปท. 

2.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ

สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ   

2.3 เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข  ดานการบริการสาธารณสุข   
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ขั้นตอน กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         มีตอหนาถัดไป

คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอม อปท.  เพ ื่อรองรับการถายโอน  สอ.  

พัฒนากลไก กระบวนการ หล ักเกณฑและวิธีประเมินความของพรอม อปท. เพ ื่อรองรับการถายโอน สอ. และดําเนินการทดลองในบางพื้นที่ที่มี

ความพรอม เพ ือ่ใหสามารถนําไปขยายผลตามแผนการกระจายอํานาจ 

ใหแก  อปท .ตอไป   โดยแตงตั้งอนุกรรมการ  3 คณะ 

เสนอคณะคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข    

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. 

เพ ื่อพ ิจารณาใหความเห็นชอบ  และประกาศเปนกลไก หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

และแจงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  แจง อปท.  พรอมสงประกาศ กลไก กระบวนการ  

หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม  อปท. เพ ื่อรองรับการถายโอน สอ. 
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                                                                              ตอจากหน ากอน 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนากลไกและกระบวนการในการสนับสนุน 

การถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

  

อปท. สงใบสมัครขอรับการประเมินตามแบบฟอรมและเอกสารและสถานที่ที่กําหนด 

คณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น  18 คน 

พิจารณาและดําเนินการประเมินโดยคณะทํางานประเมินความพรอม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประเมินผลการดําเนินงานหลังถ ายโอน 9 คน 

คณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

รายงานผลตามเอกสาร  แบบฟอรมที่กําหนด  เพื่อขออนุมัตติอสวนกลาง 

สวนกลาง ( กระทรวงสาธารณสุข) พิจารณาอนุมัติ  แจงสวนภูมิภาคพรอมมอบอํานาจ 

คณะอนกุรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น ระดับจังหวัด 

โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ) แจง อปท. ที่ไดรับอนุมัติ  กําหนดวัน 

และดําเนินการมอบโอนตามหล ักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
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หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ ิ่นในการจัดการดาน

สาธารณสุข 
 

การประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดานสาธารณสุข 

การประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดานสาธารณสุข ใหดําเนินการ

ออกเปนประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมดังกลาว ใชในกรณีขอรับการถายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวง

สาธารณสุข  ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก (8 ตัวชี้วัด)   ดังน้ี 
 

องคประกอบหลัก 5 องคประกอบ  ไดแก 

1. ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือการมีสวนรวมจัดการดาน 

สาธารณสุข  ม ี4 ตัวชี้วัด คือ 

1.1 ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดหรือมีสวนรวม หรือสงเสริม สนับสนุน  

การจัดการดานสาธารณสุข จนถึงป ปจจุบัน 

1.2 ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข 

1.3 ความรวมมือของชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการดาน 

สาธารณสุข  เชน ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม  เปนตน 

1.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหการสงเสริมสนับสนุนสถานีอนามัยกอนขอรับโอน 

เชน  ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม  เปนตน 

2. มีแผนการเตรยีมความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขหรือแผนพัฒนาการสาธารณสุข ซึ่ง 

แสดงใหเห็นถึงความพรอมดานตาง ๆ ที่เหมาะสมในการจดัการดานสาธารณสุข มี 1 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 การมีแผนลักษณะแผนกลยุทธหรือแผนงานโครงการ/กิจกรรมในการจัดการดาน 

สาธารณสุข และ/หรือการมีแผนพัฒนาระบบสงตอผูปวยและมีแผนรองรับ ในภาวะวิกฤตและการติดตอของ

โรคระบาดรุนแรง และ/หรือการมีแผนในการวางระบบ ควบคุม กํากับ ตรวจสอบนําไปสูการสรางความเชื่อมั่น

วาจะจัดการดานสาธารณสุขไดอยางมีมาตรฐาน 

3. ว ิธีการบริหารและการจดัการดานสาธารณสุข  ม ี1 ตัวชี้วัด  คือ 

  3.1 มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการดานสาธารณสุข 

 4.  การจัดสรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข  ม ี1 ตัวชี้วัด คือ 

4.1 สัดสวนการใชรายได (รวมเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินกูแตไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ 

กิจจากรัฐ) เพื่อการสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่ประเมิน) 
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5. ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอมในการจดับริการดานสาธารณสุข 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 1 ตัวชี้วัด คือ 

  5.1 ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในเขตบริการขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นตอความพรอมในการจัดบริการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพตามองคประกอบของเกณฑการประเมินความพรอมในการจดัการดาน

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อขอรับ

โอนสถานีอนามัย 

องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการ 

ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา1 ปงบประมาณ 

ระดับ 2 มีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการ 

ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา2 ปงบประมาณ 

1.ระยะเวลาที่  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จัดหรือมีสวน

รวมหรือสงเสริมสนับสนุน

การจัดการดานสาธารณสุขถึง

ปที่ประเมิน ระดับ 3 มีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการ 

ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา3 ปงบประมาณ 

ระดับที่ 1 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม ปองกัน

โรคและสงเสริมสุขภาพ 

ระดับที่ 2 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม ปองกัน

โรค,สรางเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

1.ประสบการณของ 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัด

หรือมีสวนรวม

จัดการดาน

สาธารณสุข 

2. ผลการดําเนินงานดาน 

สาธารณสุข 

 

ระดับที่  3  การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม 

ปองกันโรค,สรางเสริมสุขภาพ,การรักษาพยาบาลและการ

ฟนฟูสภาพ 

ระดับที่ 1 ชุมชนรวมมือจัดกิจกรรมในดานการควบ 

คุมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ 

ระดับที่ 2 ชุมชนรวมมือจัดกิจกรรมดานการควบคุม 

ปองกันโรค,สงเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล  

 3. ความรวมมือของชุมชน 

ในการจัดการสาธารณสุขของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ระดับที่ 3 ชุมชนรวมมือจัดกิจกรรมดานการควบคุม 

ปองกันโรค,สงเสริมสุขภาพ,การรักษาพยาบาลและการ

ฟนฟูสภาพ 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

ระดับที่ 1 การมีการสงเสริม สนับสนุนแกสถานีอนามัย 

ดานใดดานหนึ่ง 

ระดับที่ 2  การมีการสนับสนุนสถานีอนามัยในดาน 

งบประมาณ  วิชาการ บริการ และกิจกรรม 

 4. การสงเสริม สนับสนนุแก

สถานีอนามัยกอนการขอรับ

โอน  เชน  ดานทรัพยสิน/ดาน

วิชาการ/ดานบริการและกิจกรรม / 

ดานอื่นๆ 

ระดับที่ 3  การมีการสนับสนุนสถานีอนามัยในดาน 

งบประมาณ  วิชาการ บริการ และกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ระดับที่ 1 การมีแผนลักษณะกลยุทธหรือแผนงาน 

โครงการ / กิจกรรมในการจัดการดานสาธารณสุข 

ระดับที่ 2 มีแผนตามระดับ 1 และมีแผนเพื่อพัฒนาระบบ

สงตอผูปวยและมีแผนรองรับในภาวะวิกฤติและการ

ติดตอของโรคระบาดรุนแรง 

2. แผนการเตรียม

ความพรอมในการ

จัดการดาน

สาธารณสุขหรือ

แผนพัฒนาการ

จัดการดาน

สาธารณสุขซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความ

พรอมดานตาง ๆ ที่

เหมาะสมกับระดับ 

ประเภท และรูปแบบ 

การจัดการ

สาธารณสุข 

5. มีแผนในลักษณะแผนกล

ยุทธหรือแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมและ/หรือ แผนพัฒนา

ระบบสงตอ/แผนรองรับภาวะ

วิกฤติ/โรคติดตอระบาด

รุนแรง และ/หรือแผนในการ

วางระบบกํากับควบคุม 

ตรวจสอบเพื่อนําไปสูความ

เชื่อมั่นวาจะจัดการดาน

สาธารณสุขไดอยางมี

มาตรฐาน 

ระดับที่ 3 มีแผนตามระดับ 2 และมีแผนพัฒนาระบบการ

ควบคุมกํากับตรวจสอบเพื่อนําไปสูเพื่อสรางความเชื่อมั่น

วาจะจัดการดานสาธารณสุขใหมีมาตรฐานได  

ระดับ 1 องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 

ดําเนินการ /หรือมีสวนรวมจัดการสาธารณสุขในดาน 

การควบคุมโรคและการสงเสริมสุขภาพ 

ระดับ 2  องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 

ดําเนินการ /หรือมีสวนรวมจัดการควบคุมโรคและ 

การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

3. วิธีการบริหารและ

การจัดการดาน

สาธารณสุข 

6.รูปแบบวิธีการบริหารและ

การจัดดานสาธารณสุข 

ระดับ 3 องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 

ดําเนินการ/หรือมีสวนรวมจัดการดานการควบคุมโรค

และการสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลและการ

พื้นฟูสภาพ 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 นอยกวารอยละ 5 ของรายไดเฉลี่ยตอป 

ระดับ 2 รอยละ 5 – 10 ของรายไดเฉลี่ยตอป 

4.  การจัดสรร

งบประมาณเพื่อการ

สาธารณสุข 

7.สัดสวนการใชงบประมาณ

(รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและ

เง ินกู แตไมรวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจจากรัฐ) เพื่อการจัด 

การดานสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ป 

งบประมาณยอนหลัง  

ระดับ 3 มากกวารอยละ10 ของรายไดเฉลี่ยตอป 

ระดับ 1 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทองถิ่นนอย

กวารอยละ 50 เห็นวามีความพรอม 

ระดับ 2 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทองถิ่น  

รอยละ 50 – 80 เห็นวามีความพรอม 

5. ความเห็นของ 

ประชาชนและผูมี  

สวนเกี่ยวของตอ 

ความพรอมในการ 

จัดการดาน 

สาธารณสุขของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

8. ความเห็นของประชาชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของในเขต

บริการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตอความพรอมใน

การจัดดานสาธารณสุขของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ระดับ 3 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทองถิ่น 

รอยละ 80 เห็นวามีความพรอม 
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เกณฑน้ําหนักคะแนนการประเมิน 
 

องคประกอบ ตัวช้ีวัด คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 

1.ประสบการณของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการจัด

หรือมีสวนรวม

จัดการดานสาธารณสุข 

1.ระยะเวลาที ่ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 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. ความรวมมือของชุมชนใน

การจัดการดานสาธารณสุข

ของ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  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 ตัวช้ีวัด คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

3. ว ิธีการบริหารและการจัดการ 

ดานสาธารณสุข 

 
 

6. รูปแบบวิธีการบริหาร

และการจัดการดาน

สาธารณสุข 

1 ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

1=0.33 

2=0.67 

3=1.0 
 

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อ

จัดบริการดานสาธารณสุข 

7.สัดสวนการใชรายได

(รวมเงินอุดหนุนทั่งไป

แตไมรวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจจากรัฐ) เพื่อ

การสาธารณสุขเฉลี่ย 3 

ปงบประมาณย อนหลัง

(ไมรวมปงบประมาณที่

ประเมิน) 
 

2 ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

1=0.66 

2=1.34 

3=2.0 

 

5. ความเห็นของประชาชนและ 

ผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอม

ในการจัดการดานสาธารณสุข 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

8. ความเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวน

เกี่ยวของในเขตบริการ

ของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ความ

พรอมในการจัดการดาน

สาธารณสุขของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  
 

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 

 

ระดับเฉลี่ยที่ได มีความพรอมระดับ ขอเสนอแนะของลักษณะการจัดบริการสาธารณสุขของ 

 

 

ไมถึงรอยละ 50 

 

 

ต่ํา 

- ใหมีสวนรวมในการจัดดานสาธารณสุขไปกอนเพื่อเตรียม

ความพรอมการจัดการสาธารณสุขเองในอนาคต 

-   อาจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นจัดการดาน

สาธารณสุข 

-  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอน 

 

 

รอยละ 50 – แตไม

เกินรอยละ 70 

 

 

กลาง 

- ใหจัดการบริการสาธารณสุขในดานการควบคุมโรคและ

สรางเสริมสุขภาพ 

-  อาจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นจัดการดาน

สาธารณสุข 

-  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพรอมขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอน 

 

 

ตั้งแตรอยละ 70 

 ขึ้นไป  

 

สูง 

ใหจัดและรับโอนสถานีอนามัยครอบคลุมภารกิจ ทั้ง 4 มิติ 

ไดแก การควบคุมปองกันโรค  การสรางเสริมสุขภาพ       

การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ 

รองสวนทองถิ่น 
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วิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

วิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการออก

กฎกระทรวง  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 

1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มี

ความประสงคจะจัดบริการดานสาธารณสุขหรือรับโอนสถานีอนามัย ใหยื่นคําขอตอสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกอนวันเริ่มตนปงบประมาณใหมไมนอยกวา 180 วัน 

2)  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แตงต้ังคณะทํางานประเมินความพรอม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน  ภายใน 20 วันนับแตวันท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นคําขอรับการประเมิน 

3)  คณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดานสาธารณสุข  

เปนรูปไตรภาคี จํานวน 9 คน ซึ่งประกอบดวย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด จํานวน 3 คน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซึ่งเปนผูที่ ผูแทนกระทรวง

สาธารณสุขระดับจังหวัดและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดน้ันรวมกันเสนอ โดยใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเสนอเจาหนาที่เปนเลขานุการของคณะทํางาน 1 คน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ

เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการของคณะทํางาน 1  คน 

4) การประเมินความพรอม ใหคณะทํางานฯ ดําเนินการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันแตงตั้งคณะทํางานฯ 

5) ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงผลการประเมินตามขอ 3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยื่นคํา

ขอรับโอนสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบโดยเร็ว 

6) หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานเกณฑประเมิน ใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอน        

สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน 

7) ใหคณะอนุกรรมการประเมินความพรอมฯ ประเมินผลภายหลังการถายโอนสถานีอนามัยใหแก  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แลว 1 ปโดยจะตองประเมินผลใหแลวเสร็จภายใน 30 วันและรายงานให

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
 

โดยตัวช้ีวัดและระดับคุณภาพของแตละตัวชี้วัดและเงื่อนไขของแตละองคประกอบของเกณฑประเมิน

ความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข โดยประกาศดังกลาวใหกําหนดข้ึนตามรายละเอียดและความเห็นชอบรวมกันของกระทรวง

สาธารณสุขและคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสาธารณสุข 

 

 

 

 

              ผาน   

                                                       

 ไมผาน  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      *กอนการขอประเมินความพรอมองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น  ควรพิจารณา 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินความพรอมของ

ตนเอง เมื่อเห็นวามีความพรอมที่จะขอรับโอนสถานี

อนามัย 

      

 

 

 

 

 

 

 

สธ.ถายโอน สถานีอนามัยให อปท.        

เพื่อจัดการสาธารณสุข 

6. สสจ.สรุป /รายงานผล

การประเมินความพรอม 

5. อปท. รับการประเมินความพรอม 

4. อปท. จัดเตรียมเอกสาร/ หลักฐาน 

รอรับการประเมินความพรอม 

2.  อปท. ยื่นเร่ืองขอประเมินความพรอม 

ตอ สสจ. / สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

3. ผูวาราชการจังหวัด 

แตงต้ังคณะทํางานประเมิน 

1. อปท. จัดทํานโยบายและ

แผนงบประมาณ นําเสนอสภา

อปท. ใหความเห็นชอบการ

จัดการสาธารณสุข 

มีสวนรวมจัดไปกอนหรือ    

รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อื่นจัด 

*  ทบทวน/ปรับปรุง/เตรียมการ 

*  ขอรับการประเมินใหม 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 66 

แนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ตัวชี้วัดที่  1 

ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดหรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

สาธารณสุขถึงปที่ประเมิน 

 

   ความมุงหมาย 

   เพื่อพิจารณาพื้นฐานประสบการณที่แสดงถึงศักยภาพและการใหความสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดานการจัดการสาธารณสุข 

   คําอธิบาย 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เคยจัดการดานสาธารณสุขมาแลวยอมมีพื้นฐานความเขาใจ 

ความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งดานทรัพยากร และการบริการท่ีเอื้อตอการจัดการสาธารณสุขใหเกิด

ประสิทธิภาพและถึงแมจะไมไดจัดการเอง การมีสวนรวมใหการสงเสริมสนับสนุน เปนตัวชี้วัดที่แสดง

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 ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

แหลงขอมูล 

1. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

2. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงที่ผานมา 

    ยอนหลัง 3 ป ถึงปจจุบัน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
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ตัวชี้วัดที่  2 

ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข 

 

     ความมุงหมาย 

     เพื่อใหทราบถึงผลของการบริหารจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จาก

การประเมินมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณที่ผานมาซี่งตัวช้ีวัดที่

เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการสาธารณสุข 

 

    คําอธิบาย 

    เพื่อเปนการประเมินใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีผลงานในการดําเนินงาน

โดยการดําเนินการเองและหรือการที่หนวยงานอื่นใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได

ดําเนินการในดานการจัดบริการงานสาธารณสุขได ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือดานการรักษาพยาบาล,   

การสรางเสริมสุขภาพ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ 

 

ระดับ  1 

มีผลการดําเนินงานดาน

การควบคุมปองกันโรค

และการสรางเสริม

สุขภาพ 

ระดับ  2 

มีผลการดําเนินงานดาน

การควบคุมปองกันโรค,

การสรางเสริมสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล 

ระดับ  3 

มีผลการดําเนินงานดานการ

ควบคุมปองกันโรค, การ

สรางเสริมสุขภาพ, การ

รักษาพยาบาลและการฟนฟู

สภาพ 

   แนวทางการประเมิน 

   ตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

   แหลงขอมูล 

1. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

2. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในชวงที่ผานมา

ยอนหลัง 3 ปถึงปจจุบัน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป     
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ตัวชี้วัดที่  3 

ความรวมมือของชุมชนในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ดาน

ทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม และดานอ่ืน ๆ  

    ความมุงหมาย 

    เพื่อพิจารณาความศรัทธาและการใหความรวมมือ สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในการจัดการสาธารณสุข 

    คําอธิบาย 

    เปนการประเมินใหเห็นวาชุมชนใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในการจัดการสาธารณสุข ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สะทอนใหเห็นวาชุมชนมีความตระหนัก ให

ความสําคัญดานการสาธารณสุขและความศรัทธาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับที ่ 1 

ชุมชนรวมมือจัด

กิจกรรมในดานการ

ควบคุมปองกันโรค

และการสงเสริม

สุขภาพ 

 

 

ระดับที ่ 2 

ชุมชนรวมมือจัด

กิจกรรมดานการ

ควบคุมปองกันโรค,

การสงเสริมสุขภาพ

และการรักษาพยาบาล 

ระดับที่ 3  

ชุมชนรวมมือจัดกิจกรรมดาน

การควบคุมปองกันโรค,การ

สงเสริมสุขภาพ,การรักษา 

พยาบาลและการฟนฟูสภาพ 

    แนวทางประเมิน   

     ตรวจสอบขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานีอนามัยในเขตเดียวกัน การให

ความชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนดานตางๆ ของชุมชนในการจัดการสาธารณสุข 

 

    แหลงขอมูล 

    ขอมูลท่ีแสดงถึงการใหความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุขจากชุมชน 

     ทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนใหกับสถานีอนามัยในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ตัวชี้วัดที่  4 

การสงเสริมสนับสนุนใหแกสถานีอนามัยกอนการรับโอน เชน ดานทรัพยสิน ,ดานวิชาการ ,

ดานบริการ และกิจกรรมดานอื่น ๆ  
 

    ความมุงหมาย 

    เพื่อพิจารณาถึงการมีสวนสนับสนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น เคยใหแกสถานีอนามัย 

กอนการขอรับโอน 

 

   คําอธิบาย 

   เพื่อเปนการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น วาไดใหสนับสนุนแกสถานีอนามัยที่

ขอรับโอน  ซึ่งเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ๆ ใหความสาํคัญกับการ

จัดการสาธารณสุข 

 

ระดับ  1 

สงเสริมสนับสนุน 

ดานใดดานหนึ่ง 

ระดับ  2 

สงเสริมสนับสนุน 

หลายดาน 

ระดับ  3 

สงเสริมสนับสนุน 

หลายดาน อยางตอเนื่อง 

 

  แนวทางการประเมิน 

 ตรวจสอบขอมูลจากสถานีอนามัยหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ขอรับโอน ในการให

ความชวยเหลือสนับสนุน 

 ดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยสิน  ดานวิชาการ  ดานบริการ  และกิจกรรมอื่นๆ เปนตน 

 

แหลงขอมูล 

1.  ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

2.  แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงที่ผานมา

ยอนหลัง 3 ป ถึงปจจุบัน 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป     
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ตัวชี้วัดที่  5 

การมีแผนในลักษณะแผนกลยุทธ  เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการสาธารณสุข 

 

    ความหมาย 

    เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีแผนในลักษณะเปนแผนกลยุทธสําหรับใชเปน

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการวางแผนระบบการบริหารจัดการสาธารณสุข ซึ่งจะ

ทําใหสามารถจัดการสาธารณสุขไดอยางมีคุณภาพ 

 

     คําอธิบาย 

      แผนในลักษณะแผนกลยุทธเปนแผนท่ีแสดงระบบของการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับ

บริบท และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการรองรับภารกิจการจัดการ

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 

มีแผนในลักษณะแผนกล

ยุทธเพื่อเตรียมการและ

ดําเนินการจัดการ

สาธารณสุข 

ระดับ 2 

มีแผนตามระดับ  1 โดย

ครอบคลุมครบถวน 

และมีแผนปฏิบัติการที่

แปลงกลยุทธไปสูการ

ปฏิบัติ 

 

ระดับ 3 

มีแผนตามระดับ 2 และมี

ระบบการควบคุม กํากับ

ตรวจสอบนําไปสูการสราง

ความเชื่อมั่นวาจะจัดการ

สาธารณสุขไดอยางมี

มาตรฐาน 

    แนวทางประเมิน 

     ตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่นําไปสูการปฏิบัติใน

ดานการจัดการสาธารณสุขครอบคลุมภารกิจตามกลุมเปาหมาย มีการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลอยางตอเนื่อง 

แหลงขอมูล 

1.  แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงที่ผานมา

ยอนหลัง 3 ปถึงปจจุบัน 
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ตัวชี้วัดที่  6 

       รูปแบบวิธีการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข 

 

     ความหมาย 

     เพื่อศึกษาศักยภาพความพรอมในการจัดบริการสาธารณะดานการสาธารณสุขวาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริหารและจัดการสาธารณสุขท้ังในดานการรักษาพยาบาล,การสรางเสริม

สุขภาพ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของการจัดการดาน

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

     คําอธิบาย 

     การจัดการสาธารณสุขเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จะตองมีศักยภาพสามารถดําเนินการทั้งในดานการบริหารและการจัดการทางสาธารณสุข ในดานการ

รักษาพยาบาล ,การสรางเสริมสุขภาพ ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ   

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1  

องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

สามารถ ดําเนินการ /

หรือมีสวนรวมจัดการ

สาธารณสุขในดานการ

ควบคุมโรคและการ

สงเสริมสุขภาพ 

ระดับ 2 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สามารถ

ดําเนินการ /หรือมี

สวนรวมจัดการ

ควบคุมโรคและการ

สงเสริมสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล 

ระดับ 3 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สามารถดําเนินการ /หรือมีสวน

รวมจัดการดานการควบคุมโรค

และการสงเสริมสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลและการพื้นฟู

สภาพ 

 

     แนวทางประเมิน 

1. ตรวจสอบขอมูลจากแผนการจัดกา รสาธารณสุข  แผนงบประมาณ  

2. ตรวจสอบขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      แหลงขอมูล 

1. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2. ผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สัดสวนการใชรายได (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินกู แตไมรวมเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)  เพื่อการสาธารณสุขเฉลี่ย  3  ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่ประเมิน) 

 

ความมุงหมาย 

เพื่อพิจารณาถึงสัดสวนของการจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จัดเก็บ

ได  นํามาใชเพ่ือการจัดการสาธารณสุข  ซึ่งจะเปนตัวช้ีวัดดานการใหความสําคัญกับการจัดการ

สาธารณสุข 

 

 คําอธิบาย 

 รายไดที่นํามาพิจารณาเปนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเก็บไดในรอบปแต

ละป  รวมรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินกู แตไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) นํามาสงเสริม

สนับสนุนการจัดการสาธารณสุข 

 

 

 

ระดับ  1 

นอยกวารอยละ  5 

ของรายไดเฉลี่ยตอ

ป 

ระดับ  2 

รอยละ  5 - 10  ของ

รายไดเฉลี่ยตอป 

ระดับ  3 

มากกวารอยละ  10  ของ

รายไดเฉลี่ยตอป 

 แนวทางการประเมิน 

ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการจัดเก็บรายไดประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(รวมเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินกู  ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )คิดเฉลี่ยรอยละของรายได  3  

ปงบประมาณย อนหลัง  ไมรวมปงบประมาณที่ประเมิน 

 

แหลงขอมูล 

1. เอกสารสรุปผลการจัดเก็บรายไดประจําป เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินกู  

2. บัญชีหรือแผนการใชงบประมาณประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข 
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ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการสาธารณสุขในเขตบริการของสถานี

อนามัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ

ใหใชไดเปนเวลา  2  ป  นับแตวันประมวลผล) 

ความมุงหมาย 

      เพื่อจะไดทราบวาประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในเขตบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

       ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของ  ในฐานะเปนผูที่อยูใกลชิดและมีสวนได

เสียจะเปนผูใหขอมูลไดดีกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมที่จะจัดการสาธารณสุขหรือไม  

ซึ่งจะเปนผลดีตอการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อผานการประเมินความพรอม

แลว เพราะถาประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของเห็นในความพรอม  เมื่อจัดการสาธารณสุขประชาชนและผูมี

สวนเกี่ยวของก็จะสนับสนุนการสาธารณสุขท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด  ตรงกันขาม หากประชาชน

และผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวาไมพรอม  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการสาธารณสุข  ก็อาจไมไดรับ

ความเชื่อถือจากประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในการมารับบริการและความรวมมืออยางอื่น  เปนผลเสีย

ตอการสาธารณสุขที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัด 

คําอธิบาย 

    ประชาชน หมายถึงประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น  ซึ่งเปนผูมี

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งลาสุด  ผูมีสวนเกี่ยวของ หมายถึง ผูนําทองถิ่น ไดแก ผูใหญบาน/ประธาน

ชุมชน กํานัน กรรมการหมูบาน/ชุมชน ประธาน อสม.ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยที่เกี่ยวของ

กับการประเมินความพรอมในกรณีนั้น   

 

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  และประหยัดใหดําเนินการดังน้ี 

       1.  ในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในแตละครั้ง  ใหสุมตัวอยางประชาชนตาม

จํานวนดังนี้ 

           1.1   ประชาชนมีไมเกิน 100 คน  ใหสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 

           1.2   ประชาชนมี  101 - 1000  คน  ใหสอบถามความเห็น 100 คน 

           1.3    ประชาชนมี 1001 - 5000  คน  ใหสอบถามความเห็น  150 คน 

           1.4    ประชาชนมี  5001  คนขึ้นไป  ใหสอบถามความเห็น 200  คน 

       2.   จํากัดขอบเขตของประชาชนท่ีจะแสดงความคิดเห็น  โดยตองเปนประชาชนท่ีอยูในเขต

รับบริการของสถานีอนามัยที่เกี่ยวของกับการประเมินเพื่อจัดการสาธารณสุขในครั้งน้ันหากมีสถาน

บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของหลายแหงใหหมายถึงเขตใหบริการของแตละแหง 

       3.  ประชาชนตามขอ 2  ตองเปนประชาชนในเขตบริการ 
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เงื่อนไขสําคัญประกอบเกณฑการประเมินความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัย  
 

เงื่อนไขประกอบเกณฑการประเมินความพรอมมี  4  เงื่อนไข   ไดแก 

เงื่อนไขที่ 1 ดานบุคลากร    

1.1  หลักการถายโอนบุคลากร   

1.1.1 ยึดหลักการ “สถานีอนามัยไป บุคลากรสมัครใจ อัตราตามตัวไป” เพื่อให  

การบริการแกประชาชนมีความราบร่ืนและบุคลากรมีหลักประกันความกาวหนาและคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ทํางาน โดยรัฐจัดสรรอัตรากําลังที่ขาดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกรอบอัตรากําลัง 

   1.1.2 ใหสอดคลองกับภารกิจที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผน 

ปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.1.3 กระบวนการถายโอนตองมีความยืดหยุน  คลองตัว  ราบรื่นและจูงใจ เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

  1.1.4 สิทธิประโยชนและความกาวหนาของบุคลากรท่ีถายโอนไปสังกัดองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นตองไมต่ํากวาที่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไดรับ 

   1.1.5 รัฐบาลควรมีนโยบายการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดโดยมีเงินชดเชย  

รองรับการถายโอน 
 

 1.2  หลักเกณฑการถายโอน 

 จะเริ่มมีการถายโอนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อ

ผานเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1.2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานเกณฑการประเมินความพรอมในการ 

จัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

1.2.2 มีการสอบถามความสมัครใจของบุคลากรในสถานีอนามัยที่องคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นขอรับโอน 
 

1.3  วิธีการถายโอน 

 จะดําเนินการตามความสมัครใจของบุคลากร  รวม 4  ว ิธี  ดังน้ี 

   1.3.1  โอน  ไปเปนขาราชการหรือพนักงานในสังกัด อปท 

 1.3.2   ยาย   จําแนกเปน   2   วิธี  คือ 

  1) ยายสับเปลี่ยนกับบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงาน  

       อื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  2) ยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอ่ืน 

             ในสังกัดกระทรวง 
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1.4 ระบบถายโอน 

1.4.1 เริ่มดําเนินการต้ังแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นคําขอประเมินความ 

พรอม ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานีอนามัย คํานวณกรอบอัตรากําลังของสถานีอนามัย ที่จะมีการ      ถาย

โอนขึ้นใหม ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใหทราบสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ณ วันที่  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นขอรับการประเมินเพื่อใหทราบกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมของสถานีอนามัย

แหงนั้น การดําเนินการในขั้นตอนนี้จะดําเนินการควบคูไปกับการประเมินความพรอมการจัดการสาธารณสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.4.2 การสอบถามความสมัครใจของบุคลากร  จะดําเนินการเมื่อ องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นผานเกณฑประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขแลว โดยจะสอบถามความสมัครใจของ

บุคลากรในสถานีอนามัยแหงที่จะถายโอนน้ัน และเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขหรือ

หนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดยื่นความประสงคที่จะถายโอนดวย ทั้งน้ี เพื่อใหทราบขอมูล

ความประสงคของบุคลากรสําหรับดําเนินการข้ันตอไป 

1.4.3 การดําเนินการถายโอนและการตัดโอนอัตรากําลัง จะดําเนินการตาม 

วัตถุประสงคของบุคลากรดังน้ี 

(1) กรณีสมัครใจ  กระทรวงสาธารณสุขจะตัดโอนบุคลากรและอัตราของ     

     บุคลากรดังกลาวไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(2) กรณีไมสมัครใจ  ซึ่งประกอบดวย 

2.1 ขอยาย  จ ําแนกเปน 

2.1.1 ย ายสับเปลี่ยนกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการใหตาม   

ความประสงคโดยอัตราในสถานีอนามัยแหงนั้น ยังเปน ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1.2 ยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือ 

           หนวยงานอ่ืนในกระทรวงสาธารณสุข ถาหากจะยาย   

           บุคลากรดังกลาวไปดํารงตําแหนงวางในสถานบริการ 

           สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข   

           หรือตัดโอนบุคลากรพรอมอัตราไปสถานบริการ 

          สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข 

          ก็สามารถทําได แตหากการถายโอนอัตราดังกลาวมีผลทํา   

          ใหสถานีอนามัยแหงที่จะถายโอนขาดอัตรากําลังตาม 

            กรอบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหรัฐบาลจัดสรร 

            อัตราใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสรรหา 

            บุคลากรมาทดแทนตอไปได โดยตองไดรับความ 
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            เห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอนบังคับใช 

2.1.3 ขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (เสนอใหเปนนโยบาย

รัฐบาล) กรณีนี้อัตราของบุคลากรจะเปนของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถสรรหามาแทนได 

2.1.4 ขอชวยราชการบุคลากรและอัตราจะยังเปนของกระทรวง

สาธารณสุขจนกวาจะพนจากตําแหนง 

 

 1.5 การสงมอบบัญชีรายชื่อบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานีอนามัยที่จะถายโอนดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อบุคลากรท่ี

ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวสงมอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยแบงกลุมเปน 2  

กลุม  ดังนี้ 

  กลุมที่ 1  บุคลากรท่ีประสงคจะถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  กลุมที่ 2  บุคลากรท่ีไมประสงคจะถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใหขอยาย

ไปยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ทั้งน้ี ใหสงมอบบัญชีดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนสถานีอนามัย

นั้น  ภายใน 30 วันนับแตวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการประเมิน 

  สําหรับการสงมอบบัญชีรายชื่อของบุคลากรในสถานีอนามัยอื่นที่ประสงคจะขอโอนไปสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสถานีอนามัยที่ถายโอน เห็นควรใหหนวยงานตนสังกัดสงมอบ

บัญชีดังกลาวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเร็ว เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับบัญชีดังกลาวแลว  

หากมีบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย ที่ถายโอนประสงคจะขอยายสับเปลี่ยนกับบุคลากรในบัญชีรายชื่อ

ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการยายสับเปลี่ยนใหตามความประสงคของบุคลากรเหลานั้น 

  ภายหลังการสงมอบบัญชีรายชื่อบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอนไมเกิน 2 ปงบประมาณ 

หากมีบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค

จะขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะพิจารณา

รับโอนบุคลากรดังกลาว ทั้งน้ี หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนใหบุคลากรดังกลาวไดรับสิทธิ

เชนเดียวกับบุคลากรสาธารณสุขท่ีถายโอนมาพรอมกับการถายโอนสถานีอนามัย 
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 1.6  กลไกการถายโอน 

  กําหนดใหสวนราชการและคณะกรรมกา รบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่เปน

กลไกการถายโอนบุคลากรสาธารณสุขท้ังในระดับชาติ ระดับสวนราชการ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น และ

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ  บุคลากร 

และงบประมาณดานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวัด โดยมีองคประกอบและอํานาจ

หนาที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯกําหนด เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ  การจัดสรร

กําลังคน และงบประมาณดานสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล

เรื่องระบบคุณภาพการจัดการสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอน ประเมินคุณภาพการจัดการสาธารณสุข

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ที่อาจเกิดจากการถายโอนและประสาน

สวนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อใหการถายโอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 1.7 หลักประกันสําหรับลูกจาง 

  ในชวงแรกที่ถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากมีบุคลากรท่ีเปน

ลูกจางทั้งที่จางจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณซึ่งตองถายโอนไปพรอมกับสถานีอนามัย องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองจางลูกจางเหลานี้ตอไปจนครบสัญญาจาง โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  เมื่อครบสัญญาจางแลว หากมีความจําเปนตองจางลูกจางประเภทดังกลาวเพื่อความตอเนื่องใน

การปฏิบัติงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาจางลูกจางที่เคยปฏิบัติงานอยูเดิมกอนโดยพิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติงานของลูกจางดังกลาวตามหลักเกณฑพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรัฐบาล

จะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะที่เปนตําแหนงหลักตามความสามารถ

ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 
 

  1.8 ขอพึงสังวรเกี่ยวกับการถายโอนบุคลากรสาธารณสุขใหกับองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 

  โดยที่ในระยะแรกที่มีการถายโอนสถานีอนามัยบุคลากรในสถานีอนามัยดังกลาวอาจเกิด

ปญหาในการบริหารจัดการงานสาธารณสุข จึงควรมีแนวทางการดําเนินการ  ในกรณีดังตอไปนี้  

   1.8.1 บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากมีคุณสมบัติ

เฉพาะตําแหนงใหสามารถปรับเปลี่ยน/ยายสายงานไดทันที โดยไมตองปรับลดระดับเมื่อเขาสูสายงานใหม 

   1.8.2 บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากประสงคจะ

ขอยายกลับมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหตามความประสงคของเจาตัว 

ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   1.8.3 กลไกการประเมินกลับ ภายหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอน

บุคลากรสาธารณสุขและสถานีอนามัยไปจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง คณะอนุ 
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กรรมการสงเสริมบริหารการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด 

จะตองประเมินผลการดําเนินงาน ถาหากปรากฏวาผลการประเมินไมผานสามารถโอนบุคลากรสาธารณสุขและ

สถานีอนามัยกลับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได 

   1.8.4 สายงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีบางสายงานไมตรงกัน  หากเปนสายงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเชนเดียวกัน ใหปรับเปลี่ยนสาย

งานใหสอดคลองกัน และไมควรมีสายงานที่มากมาย/หลากหลายเกินไป 
 

  1.9 สถานภาพ  สิทธิประโยชนและความกาวหนาของบุคลากรที่ถายโอน 
   1.9.1 สถานภาพของบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอน 

   บุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  จะมีสถานภาพตามความสมัครใจ  2  กรณี  ดังนี้ 

   กรณีที่ 1 กรณีประสงคขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปลี่ยน

สถานภาพเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

   กรณีที่ 2 กรณีไมประสงคขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและขอยายไป

ยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหตัดโอนตําแหนงและเงินเดือน

และยังคงสภาพเปนขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   1.9.2  สิทธิประโยชนและความกาวหนา 

   พนักงานทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสถานะเปนขาราชการประเภท

หน่ึง มีสิทธิไดรับเงินเดือนตลอดจนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐ 

ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น จะตองกําหนดใหนํากฎหมายวาดวย

ขาราชการพลเรือนมาใชโดยอนุโลมและตองกําหนดเปนหลักการใหสิทธิประโยชนแกบุคลากรท่ีถายโอนไป

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองไมต่ํากวาที่เคยไดรับอยูเดิม ตลอดจนสิทธิประโยชนอื่นท่ีขาราชการ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับบุคคลากรสาธารณสุขท่ีเปนพนักงานทองถิ่นก็จะไดรับเชนเดียวกันกับ

ขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

   ในสวนของการเปนสมาชิก กบข. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหสมาชิก กบข.ที่

โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ย ังคง

มีสถานภาพการเปนสมาชิก กบข. ตอไปไดจึงมีผลใหบุคลากรสาธารณสุขท่ีโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ย ังคงมีสถานภาพเปนสมาชิก กบข. เหมือนเดิมทุกประการ 

 

 เปรียบเทียบสวัสดิการและสิทธิประโยชนระหวางบุคลากรสาธารณสุขสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข และองค กรปกครองสวนทองถิ่น 
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 1.  สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เปนตัวเงินเงินเดือนและเงินเพ่ิมอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน

  

 พนักงานสวนทองถ่ิน มีสถานะเปนขาราชการประเภทหน่ึงและไดรับเงินเดือนตลอดจนเงินเพิ่ม

อื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐ ถาบุคลากรในสังกัดเดิมกระทรวงสาธารณสุข 

ยายโอนไปสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะมีสถานะเปนพนักงานสวนทองถ่ิน จึงมีสิทธิประโยชนพึง

ไดรับเชนเดียวกับขาราชการของกระทรวงสาธารณสุข การมีสถานะเปนพนักงานสวนทองถ่ินทําใหจะตอง

ไดรับสวัสดิการประโยชนเชนเดียวกับพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงอ่ืนอีกดวย* 

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสังกัด อปท. 
1.  เงินเดือน พรฎ.การจายเงินเดือน เงินป บําเห น็ จบําน าญ 

และเงินอ ื่นในล ักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535 

ก ฎ  ก พ . 4 4 /ป ระ ก า ศ ห ลั ก เก ณ ฑ

บริหารงานบุคคล 

2.  เงินประจําตําแหนง  ประกาศหลักเกณฑเงินประจําตําแหนง 

3. เงินเพิ่มตางๆ(คาครองชีพ,อ ื่นๆ)    

4 .  เ งิ น ค าต อ บแ ทน พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ

(ทุรกันดาร) 

 ประกาศหลักเกณฑเงิน  คาตอบ 

แทนพื้นที่พิเศษ (ทุรกันดาร) 

5.ผูบริหารสถาน ศึ ก ษาแ ล ะผู บริห าร

การศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราช ก ารแ ล ะ

ดํารงปจจุบันไมนอยกวา 7  ปได เลื่ อ น

ระดับเปนกรณีพิเศษสูงขึ้นอีก 1 ขั้น* 

 ประกาศหลักเกณฑการเลื่อนระ ดั บเปน

กรณีพิเศษใหแก ขร ก . สวน ทอ ง ถิ่ น ที่

เกษียณอายุราชการ 

6.ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

(โบนัสไมเกิน5เทาของเงินเดือน)* 

 ประกาศหลักเกณฑเรื่องประโยชน ต อ บ

แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

7.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจ าย เ งิ น

เพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของ ข าราช ก ารแ ล ะ

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548 

ประกาศหลักเกณฑการไดรับเงินเพ ิ่ มค า

ครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน 

8. เงินประจําตําแหนง(วิชาชีพเฉพาะ)  ประกาศห ลั ก เก ณฑเ รื่ อ ง เ งิ น ประจํา

ตําแหนง (วิชาชีพเฉพาะ) 

9. คาตอบแท น ปฎิบัติ ง าน น อ ก เวล า

ราชการ 

ขอบังคับสธ.วาดวยการจาย เ งิ น ค าต อ บ แ ทน 

จนท. ท่ีปฏิบัติงานใหก ับหนวยบริการใ น สัง กั ด 

สธ. 2544 

 

หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแ ทน ก าร

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข อ ง ห น วย

การบริหารราชการสวนทองถิ่น 

10. เงินรางวัลการปฏิบัติงาน ใ น ห น วย

ปฐมภูมิ 

ประกาศ สปสช.  

 

11. เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินคาเบ้ียเลี้ยงเดิ น ทาง ไปราช ก าร 

พ.ศ. 2534 

12. เงินคาตอบแ ทน ไมทําเวช ปฏิบัติ

สวนตัว 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร สังกัด อปท. 
13. เงินคาตอ บแ ทน พิ เศ ษรายเดื อ น

สําหรับผู ปฏิบัติ ง าน ใ น พื้ น ที่  3  จว.

มติ ครม. มติ ครม. 
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ภาคใต 

14. คาตอบแทนกําลังคนดานสธ. มติ ครม.  ประกาศหลักเกณฑเรื่องการใหพน ักงาน

สวน ทอ ง ถิ่ น ได รับเ งิ น เพิ่ มสําห รับ

ตําแหนง ที่มีเหตุพ ิเศษของผูปฏิบัติง าน

การสาธารณสุข 

15.เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติ ง าน

ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (พ.ร.ฎ .

เงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2544) 

มติ ครม. มติ ครม.  

16. เงินคาตอบแทนรายเดือน (ระดั บ 8 

ขึ้นไป) 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจ าย เ งิ น

คาตอบแ ทน น อ ก เห นื อ จาก เงิ น เดื อ น ข อ ง

ขาราชการและลูกจางประจําข อ ง สวน ราช ก าร 

พ.ศ. 2547 

 

2. คาตอบแทน  

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร สังกัด อปท. 
1. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตร 

 

พ.ร.ฎ.เง ินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2 5 2 3 

และท่ีแก ไขเพิ่มเติม ป2534 

ระเบียบก ระทรว ง  มท. วาด วย เงิ น

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึ ก ษาข อ ง บุต ร

พน ักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 ฉบับที่ 

1 และฉบับท่ี 2 

2.เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก 

บุตรของขาราชการและลูกจางประจํา 

 เชน 1 

3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล 

พรฎ.เง ินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาล 2523 และที่แกไขเพ ิ่มเติม ป2545 

หลักเกณฑการเบิกจาย เ งิ น

คารักษาพยาบาล 2542 

4.เงินคาทําขวัญกรณีไดรับอันตรายหรือ

บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ 

 ประกาศหลักเกณฑเงินค าทําข วัญก รณี

ไดรับอันตรายห รือ บาด เจ็บจาก ก าร

ปฏิบัติหนาที่ 

5. เงินรางวัลกรรมการ ระเบียบกระทรวงการคลัง  ประกาศหลักเกณฑเงินค าตอบแทน

กรรมการ 

6. เงินสมนาคุณวิทยากร ระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศหลักเกณฑเงินค าตอบ แทน

กรรมการ 

7. คาเชาบาน พ.ร.ฎ.คาเชาบานพ.ศ. 2527แกไข ป 2545 ระเบียบ มท. วาด วยค าเช าบาน ข อ ง

ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

8.เงินเกี่ยวกับศพซึ่งถ ึงแกความตายใ น

ระหวางเดินทางไปราชการ 

 พ.ร.บ.สงเคร าะห ข าราช ก ารผู ได รับ

อันตรายและก ารเจ็บปวย เพ ราะเห ตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

9.  เงินชวยเหลือบุคลากรท่ีตองคดีอาญา   

10.เงินสงเคราะหผ ูที่ไดรับอันตรายหรือ

ปวยเจ็บเพร าะเหตุปฏิบัติร าชการ 

พ.ร.บ.สงเคราะหข าราชการผูไดรับอันต รายแ ล ะ

การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

พ.ร.บ.สงเคราะหข าราชการผูได รับ

อันตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร สังกัด อปท. 
11. บําเหน ็จบํานาญ 

(กรณีไมเปนสมาชิก กบข.) 

พรบ.บําเหน ็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 แล ะที่

แก ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.บําเหน ็จบํานาญขาราช ก ารสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2500 (แก ไขเพิ่มเติม) 
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12. กองทุน กบข. 

      

พ.ร.บ. กองทุนบําเหน ็จบํานาญ ขรก. พ.ศ. 2539. ระเบียบ มท. วาดวยเงินกองทุนบําเห น็ จ

บํานาญ ขรก.สวนทองถิ่น พ  ศ . 2 5 0 0 (

แก ไขเพิ่มเติม) และไดจัดตั้ง กบท.ขึ้น 

13. บําเหน ็จดํารงชีพ พรบ.กองทุนบําเหน ็จ บํานาญขาราชการ(ฉบับที่3) 

พ.ศ.2546 

กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเห น็ จ

คํารงชีพ พ.ศ. 2546 

 

เชน ขอ 11 

14.บําเหน ็จความชอบคาตอบแทน แ ล ะ

การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน ผู

ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือช วยราช ก าร

เนื่องในการปองกันอธ ิปไตยและรักษา

ความสงบเรียบรอยของประเทศ 

พ.ร.บ.สง เค ราะห ผู ประสบภั ย เนื่ อ ง จาก ก าร

ชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ

ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 2543 

1 .  พ . ร . บ . สง เค ราะ ห ผู ประสบภั ย

เนื่องจากการชวย เห ลื อ ราช ก าร ก าร

ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบั ติ ต าม

หน าท่ีมนุษยธรรม 2543 

2 . ประก าศ ห ลั ก เก ณฑก ารทําข วั ญ

ขาราชการ ลูกจาง 

15.คาใชจายในการเดินทางไปราช ก าร

ในและนอกราชอาณาจัก ร( ชั่ วค ราว)

ไดแกคาเบี้ยเลี้ยง  คา เช าที่พั ก แ ล ะค า

พาหนะเดินทาง 

พ.ร.ฎ.คาใชจายในการเดินทางไปราช ก าร 2 5 3 4 

(ฉบับที่ 5) 

พ.ร.ฎ. ค าใ ช จายใ น ก ารเดิ น ทาง ไป

ราชการ 2534(ฉบับที่ 5) 

16. คาตอบแทนก ารปฏิบัติ ง าน น อ ก

เวลาราชการ 

ขอบังคับสธ.วาดวยการจายเงินคาตอบแทน จนท.

ที่ปฏิบัติงานใหก ับหนวยบริการในสังกัด สธ. 

2544 

หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน วย

การบริหารราชการสวนทองถิ่น 

17.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ในและนอกราชอาณาจักร(ประจํา)

ไดแกคาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พักและคา

พาหนะเดินทาง  คาขนยายส่ิงของ

สวนตัว 

ระเบียบ กค.วาด วยการเบิกจ ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

และคาเชาท่ีพัก ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

2534 ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเบี้ย เลี้ ยง

เดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดิน ทาง

ไปราชการ พ.ศ.2534 

1 8 . ค าใ ช จายสําห รับเดิ น ทาง ก ลั บ

ภูมิลําเนา(กรณีออก จาก ราช ก ารแ ล ะ

กรณีถูกสั่งพ ักราชการ) 

 หน ังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวของ 

19. เงินชวยพิเศษกรณีถึงแกความตาย พ.ร.บ.สงเคราะหข าราชการผูไดรับ 

อันตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชก าร 

พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็ จ 

บํานาญและเงินอ ื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.สงเคร าะห ข าราช ก ารผู ได รับ

อันตรายและก ารปวย เจ็บเพ ราะเห ตุ

ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 

20. คาใชจายในการฝกอบรมท้ังในและ

ตางประเทศ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใ น ก าร

ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 

 

ระเบียบก ร ะทรวง ก าร ค ลั ง วาด ว ย

คาใชจายใ น ก ารฝ ก อ บรมข อ ง สวน

ราชการ พ.ศ. 2545 

 

  3. สวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีมิใชตัวเงิน 
 

รายการ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร อปท. 
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1. เครื่องราชอิสริยาภรณ พ.ร.บ.เครื่องราชยฯ ระเบียบเกี่ยวกับขาราชการในบัญชี 7 

2. การขอพระราชทานเพล ิงศพ ระเบียบสํานักนายก ระเบียบสํานักนายก 

3.การลาศึกษาตอการใชเง ินทุน 

เนื่องจากการลาศึกษา 

 ประกาศหลักเกณฑการบริหารงาน 

บุคล 

4.การนับอายุราชการและอายุ 

ราชการ 

พ.ร.บ.บําเหน ็จบํานาญ ประกาศหลักเกณฑการบริหารงาน 

บุคล 

5. สหกรณออมทรัพย ขอบังคับแตละสหกรณ ขอบังคับแตละสหกรณ 

6. สมาคมฌาปนกิจศพสงเคราะห ฌกส. - 

7. การตรวจสุขภาพประจําป ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับก าร

รักษาพยาบาลของพน ักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 

8. สิทธิการลา 

-  ลาปวย 

-  ลาคลอดบุตร 

-  ลากิจสวนตัว 

-  ลาพักผอน 

-  ลาอุปสมบทหรือ ล าไปประก อ บพิ ธี

ฮัจนย 

-  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับก าร

เตรียมพล 

-  ลาไปศึก ษา  ฝ ก อ บรม ดู ง าน ห รือ

ปฏิบัติการวิจัย 

-  ลาไปปฏิบัติงานในอ ง ค ก ารระห วาง

ประเทศ 

-  ลาติดตามคูสมรส 

การจายเงินเดือนระหวางลา 

- ระเบียบ.วาดวยการลาของขาราชการ พ . ศ .

2535 และฉบับแกไขเพ ิ่มเติมป 2539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พระราชกฤษฎีกาการจายเงิ น เดื อ น  เ งิ น ป 

บําเหน ็จ บํานาญแ ล ะเงิ น อื่ น  ใ น ลั ก ษณะ

เดียวกัน พ.ศ. 2535 

 

ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคล  
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1.9.3 การมีใบประกอบวิชาชีพ 

 ควรจะตองพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหเปนวิชาชีพ ในการใหบริการระดับปฐมภูมิ 

เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน เชน การฉีดวัคซีน การใหยาทางกลามเนื้อ ทางเสนเลือด ฯลฯ ซึ่งแตเดิม

บุคลากรสาธารณสุขประจําสถานีอนามัยปฏิบัติงานภายใตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (นายแพทย 

สาธารณสุขจังหวด) ในระยะแรก (ไมเกิน 2 ป) ใหอยูภายใตการกํากับของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใน

ระยะตอไปใหกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการดานสาธารณสุข  

1.9.4 ความกาวหนาในวิชาชีพ 

 ความกาวหนาในวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมี  

ความกาวหนาตามศักยภาพความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพไมไดข้ึนกับขนาดของพื้นท่ี/

ประชากรที่รับผิดชอบหรือระดับของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเองสังกัด 

 ทั้งน้ี  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเสนอกระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบ เพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการทํางาน ประกอบดวย 

  1. ระเบียบวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหนํา

หลักการของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2536 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

 2. ขอบังคับวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยนําหลักการของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

 3. หลักเกณฑ ว ิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับ 

หนวยบริการในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนําหลักการหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงิน

คาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 บังคับใช  

 4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินให

สามารถบริการแกประชาชนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเสนอกฎหมายองคกรวิชาชีพรองรับ 

 1.9.5 โอกาสในการโอนยาย 

                1 ) การโอน/ยาย 

         นอกจากความกาวหนาในสายวิชาชีพของแตละตําแหนงแลว บุคลากรสาธารณสุขในระดับ

ปฐมภูมิใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสามารถโอนยายตามความจําเปนไปยังองคการบริหารสวน

ทองถิ่นอื่นท่ัวประเทศได ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง

จะตองสะดวกและเปนธรรม 
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         2)  การโอนยายเปลี่ยนสายงาน 

         บุคลากรทางดานสาธารณสุขทุกตําแหนงสามารถโอนยายสับเปลี่ยนสายงานอื่นตรงตามที่

ตนเองมีคุณสมบัติ และยังสามารถเปลี่ยนสายงานไปยังตําแหนงรองปลัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ผูอํานวยการกองอ่ืน ๆ หากมีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงนั้น 

- มีองคกรการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการถายโอน 

       - การมีสวนรวมของผูแทนสถานีอนามัยในการบริหารงานบุคคลในระดับทองถิ่น 

          คณะกรรมการบริหารการถายโอนบุคลากรดานสาธารณสุขในระดับกระทรวง  จ ังหวัด  

โดยใหมีผูแทนสถานีอนามัยเปนกรรมการดวย 

                        บุคลากรท่ีถายโอนฯ ใหรวมถึงบุคลากรท่ี ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยครอบคลุมถึง 

ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ทั้งที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ/

เงินนอกงบประมาณ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหลักในสถานีอนามัยที่ถายโอน เพื่อเปนหลักประกันใหแก

บุคลากรเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจางช่ัวคราวไดกําหนดเงื่อนไขให องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจาง

ลูกจางช่ัวคราวที่ปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาจะหมดสัญญาจางและเมื่อมีความจําเปนตองจางบุคลากรใน

ตําแหนง ดังกลาวเมื่อ หมดสัญญา จางให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาจางผูปฏิบัติงานเดิมกอนโดย

พิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีผาน 

 

เงื่อนไขที่ 2 การจัดระบบบริการสุขภาพโดยการถายโอนในภารกิจทั้ง 4 ดานตามภารกิจเด ิม 

สถานีอนามัยเปนสถานบริการปฐมภูมิ ที่ใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด มีสถานที่ต้ังอยูใน หมูบาน  ตําบล   

ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือการรักษาพยาบาล  การควบคุมปองกันโรค การสงเสริม

สุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ซึ่งภารกิจทั้งหลายเหลานี้ดําเนินการต้ังแตกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน ติดตาม

ประเมินผล บังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี เพื่อการคุมครองสุขภาพของประชาชนและรวมสนับสนุน ประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานบริหาร บริการและวิชาการโดยบูรณาการงานทุกภาคสวน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ

งานตามเปาหมาย และตอบสนองความจําเปนทางดานสุขภาพของประชาชนข้ันพ้ืนฐานในลักษณะผสมผสาน มี

ความเชื่อมโยง ตอเนื่อง ของกิจกรรมดานสุขภาพ  ในลักษณะแบบองครวม ประชาชนเขาถึงบริกา รไดสะดวก 

และมีระบบการใหคําปรึกษา และสงตอ ทั้งนี้เพื่อการสรางสุขภาพและการสรางความเขมแข็งใหแกประชาชน 

เพื่อปองกันหรือลดปญหาที่ปองกันไดทั้งกาย จิต สังคมโดยประชาชนมีสวนรวมและเปนการบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ (one stop service)    

ดังนั้น การถายโอนงานภารกิจของสถานีอนามัยจึงจําเปนตองถายโอนงานครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ  โดยไม

ควรถายโอนงานเปนแตละภารกิจ  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมพรอมที่จะรับโอนหรือไมผานเกณฑการ

ประเมิน  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 65 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระทรวงสาธารณสุขควร

เรงรัด พัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความพรอมกอนการรับโอนสถานีอนามัย ไมเชนนั้นจะเกิด

ผลกระทบประชาชนในพื้นท่ีอยางรุนแรง 

 2.1  ควบคุมการบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

2.1.1 สถานีอนามัยที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเขารวม 

ใหบริการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาได หากขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิและผานการตรวจ

ประเมินหนวยบริการ ตามเกณฑการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ตามที่สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดและรวมเปนเครือขายกับหนวยบริการประจํา ที่เขารวมโครงการระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาทั้งหนวยบริการเอกชนและภาครัฐได ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เห็น

วาเหมาะสมและเกิดประโยชนกับประชาชนพ้ืนที่มากท่ีสุด 

2.1.2 ระบบการสงตอผูปวย  สามารถสงตอผูปวยที่เกินขีดความสามารถในการ 

รักษาพยาบาลของสถานีอนามัยไปยังหนวยบริการประจําที่สถานีอนามัยเขารวมเปนเครือขายทั้ง ผูปวยนอกและ

ผูปวยใน 

2.1.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการ   สถานีอนามัยในสังกัด  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หากข้ึนทะเบียนหนวยบริการและเปนเครือขายหนวยบริการตามที่สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กําหนด ตองถูกกํากับ มาตรฐานการใหบริการ เชนเดียวกับสถานบริการ

สุขภาพอื่น โดยระดับจังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการควบคุมภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของแตละ

จังหวัดเพื่อทําหนาที่ดังกลาว 

 

เงื่อนไขที่ 3 ระบบจัดการทางการเงิน 

สถานีอนามัยที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีรายไดจากแหลงงบประมาณที่จะดําเนิน

กิจกรรมดานสุขภาพ คือ 

3.1 เงินรายไดของทองถิ่นที่จัดเก็บเอง/รัฐจัดเก็บให /เงินอุดหนุนท่ัวไป/เงินกู / 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ(ดานสาธารณสุข) 

3.2 เงินงบประมาณเหมาจายรายหัวระบบหลักปะกันสุขภาพถวนหนา กรณีเขา 

รวมใหบริการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา [เงิน UC] ซึ่ง สถานีอนามัย จะไดรับการจัดสรรประเภทเงิน 

บริการผูปวยนอก [OP] และ เงินบริการสงเสริมสุขภาพ [PP] โดยใหสํานักงานหลักประกันสุภาพแหงชาติ โอน

เงินเขาบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตรงและใหทองถ่ินเปดบัญชีเลมใหม เพื่อใชสําหรับกิจการ

สาธารณสุขโดยเฉพาะการจายเงินท้ัง 3.1.1 และ 3.1.2 ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เวนแต [เงิน UC]  ใหใชไดเฉพาะกิจการสาธารณสุขเทานั้น ประกอบกับเพื่อใหเกิดความคลองตัว

ในการใชเงิน  ควรนํา  
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3.2.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ พ.ศ. 2536 และ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 มาปรับประยุกตใช ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

3.2.2 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข  การจายเงินคาตอบแทน ตามขอบังคับกระทรวง 

สาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2544  มาบังคับใชใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวย  ทั้งน้ี เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขท่ีถายโอนไปสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเชนเดียวกับบุคลากรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

       3.2.3 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด ใหตัวแทนฝายทองถิ่นเปน

ประธาน มีหนาที่ซื้อบริการข้ันพื้นฐานในระดับพื้นที่    

     3.2.4 สปสช. โอนเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานภารกิจสาธารณสุขเปน

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 

 เงื่อนไขที่ 4 การจดัระบบสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤต ิ

    คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด เปนผูบริหารจัดการงินกองทุน

สงตอตามที่กําหนดและในกรณีภาวะวิกฤติ  มีหลักดําเนินการ ดังน้ี 

1) ใหรัฐบาลกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น) รวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมี การระบาดของโรคอยางรุนแรงและเกิดภัยพิบัติขึ้น และสงผล

กระทบใหประชาชนในทองถิ่นนั้นๆไดรับความเดือดรอน และอันอาจจะสงผลกระทบเกิดข้ึนในทองถิ่นอื่น 

ดวย  

 การดําเนินงานในกรณีนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีทุกสังกัด รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จะปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏในแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2248 ซึ่งเปนระบบปกติที่

หนวยงานเหลานี้ไดดําเนินการอยูแลว โดยมีหนวยงานรับผิดชอบในภารกิจดังกลาว ของกระทรวง มหาดไทย

เปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน  ดังนั้นสถานีอนามัยจะอยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะตองปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏในแผนดังกลาว  เชนกัน 

2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบภัยประสบภาวะฉุกเฉินประสานกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัดหรือจังหวัดขางเคียงเพื่อขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณชวยเหลือผูประสบภัยตาม

ความสมัครใจหรือเห็นสมควร 

3) ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณีในฐานะประธานคณะกรรมการใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติจังหวัด/อําเภอมีอํานาจสั่งการในเขตพื้นที่น้ันๆ 

4) การมอบหมายให คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพพระดับจังหวัด ทําหนาที่ หลักใน

การสนับสนุนและประสานงานกับองคกรการปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการเพ่ือสราง

การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในพ้ืนท่ี เ ชน การกันเงินกองทุนฉุกเฉินไวกรณีภาวะ

ฉุกเฉินและวิกฤตการณดานสาธารณสุข   เปนตน 
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รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ ิ่นท่ีเปนเปาหมายทดลองการถายโอนสถานีอนามัย 

ตามมติคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

การประชุม ครั้งที่ 2 /2550 วันท่ี 25 เมษายน 2550 

1.1 อบต.วังแขม อ.คลองขลุง สอ.วังแขม / สอ.บอทอง ขนาดเล็ก 1. กําแพงเพชร 

 1.2 อบต.เทพนิ มิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี สอ.โพธิ์เอน /  สอ.โนนพลวง  ขนาดเล็ก 

2. ตาก 2.1 อบต.วังหมัน  อ.สามเงา  สอ. วังหวาย ขนาดเล็ก 

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.บานสันนาเม็ง ขนาดเล็ก 

3.เชียงใหม 

3.4 อบต.ดอนแกว  อ.แมริม สอ.ดอนแกว ขนาดกลาง 

ภาคเหนือ 

4 จ. / 8 อบต. / 10 สอ.  

4.ลําปาง 4.1 อบต.ลําปางหลวง  อ.เกาะคา  สอ.ลําปางหลวง ขนาดเล็ก 

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.อุดรธานี  3.1 อบต.นาพู  อ. เพ็ญ สอ.นาพู ขนาดเล็ก 

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 จ. / 4 อบต. / 5 สอ. 

4.นครราชสี มา 4.1 อบต.นากลาง  อ.สูงเนิน สอ.นาใหญ ขนาดกลาง 

1. พระนครศรีอยุธยา 1.1 อบต. บางนมโค  อ.เสนา สอ.บางนมโค ขนาดกลาง 

2. ปทุมธานี 2.1 อบต. บึงย ี่โถ  อ.ธัญบุรี สอ.บึงย ี่โถ ขนาดใหญ 

3. ลพบุรี 3.1 อบต. เขาสามยอด  อ.เมือง สอ.เขาสามยอด ขนาดกลาง 

4. กาญจนบุรี 4.1 อบต. วังศาลา  อ.ทามวง  สอ. วังศาลา ขนาดกลาง 

5. สมุทรสงครา ม 5.1 อบต. บานปรก  อ.เมือง สอ.บานปรก ขนาดเล็ก 

6. จันทบุรี 6.1 อบต. เกาะขวาง   อ. เมือง  สอ.เกาะขวาง ขนาดเล็ก 

7.1  อบต.ดานทับตะโก  อ.จอมบึง สอ.ดานทับตะโก  ขนาดเล็ก 7. ราชบุรี 

7.2 อบต.บานฆอง อ.โพธาราม สอ.ต.บานฆอง ขนาดเล็ก 

8. เพชรบุรี 8.1 อบต.บานหมอ  อ.เมือง  สอ.บานหมอ ขนาดเล็ก 

9.1 อบต.พระเพลิง  อ.เขาฉกรรจ  สอ.นาคันหัก  ขนาดเล็ก 9. สระแกว 

9.2  อบต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย ็น สอ.คลองตาสูตร/สอ.คลองหินปูน ขนาดเล็ก 

10.1 อบต.เดิมบางนางบวช  

        อ.เดิมบางนางบวช 

สอ.บานแหลมหวา ขนาดเล็ก 

 

10. สุพรรณบุรี 

10.2 อบต. ทาระหัด อ.เมือง สอ.ทาระหัด ขนาดเล็ก 

ภาคกลาง 

11 จ. /14 อบต. /15 สอ.  

11. อุทัยธาน ี 11.1 อบต.หาดทนง  อ.เมือง สอ. หาดทนง ขนาดเล็ก 

1.นครศรีธรรมราช  1.1 อบต. ปากพูน  อ.เมือง สอ. บานศาลาบางปู/สอ. บานปากพูน ขนาดกลาง 

2. สุราษฎรธานี  2.1 อบต.เกาะพะงัน  อ.เกาะพะงัน สอ. บานโฉลกหลํา ขนาดเล็ก 

3. ชุมพร 3.1 อบต.บางหมาก  อ.เมือง สอ. บางหมาก ขนาดเล็ก 

ภาคใต 

4 จ. / 4  อบต. /5 สอ. 

4. กระบี่  4.1 อบต.อาวนาง อ.เมือง สอ.บานชองพลี ขนาดเล็ก 
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แบบที่  1 

แบบประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ ิ่นในการจัดการสาธารณสุข 

 

 

ที่.....................................................................................................................……………. 

วันที่... ............................................................................................................................ 

เรื่อง  ขอประเมินความพรอมเพื่อจัดการสาธารณสุข 
 

เรียน  ......................................................................................................................................... 

สิ่งที่สงมาดวย    1.  สําเนารายงานการประชุมสภา..........................................จํานวน   1    ชุด 

 2. แบบกรอกขอมูลประกอบการขอประเมินความพรอม  จํานวน   1    ชุด  

 3. รายชื่อผูแทน , ผูทรงคุณวุฒิและผูชวยเลขานุการ  จํานวน   1     ชุด 

 4. อื่นๆ ............................................................................................(ถามี)  

                    

       ดวย(ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน).................................................โดยความเห็นชอบของสภา(ชื่อ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น)........................................................ในคราวประชุมครั้งที่ ......เมื่อ

วันที่... ......................................มีมติใหจัดการสาธารณสุขต้ังแตงบประมาณ................................โดยรับโอน

สถานีอนามัย.............................ตําบล..................................อําเภอ............................... จัง

หวัด.....................................สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 ทั้ง นี้  ไ ด พิ จ า รณ า เ ก ณ ฑ ก า ร ปร ะ เ มิ นค ว า ม พร อ ม แ ลว   ( ชื่อ อ ง ค กร ป ก ค รอ ง ส ว น

ทองถิ่น) ..........................................อยูในเกณฑที่จะจัดการสาธารณสุขได และเมื่อไดผานเกณฑการประเมิน

ความพรอมแลว จะไดดําเนินการตามเงื่อนไขอ่ืนตอไป 

 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

 .................................................. 

 (. ..............................................) 

 นายก......................................... 
 

ชื่อเจาหนาท่ีผูประสานงาน 

(หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร) 
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แบบที่ 2 

แบบกรอกขอมูลประกอบการขอประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

ในการจัดการสาธารณสุข 

 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขอรับการประเมิน……………………………………………… 

1. สํานักงานตั้งอยูที่ …………………………………..หมูที่………….ถนน………………………… 

ตําบล……………………….อําเภอ………………….จังหวัด………………………………………. 

รหัสไปรษณีย …………………. โทรศัพท…………………………โทรสาร………………………… 

2. นายก(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)…………………………………………………...................... 

ชื่อ – สกุล …………………………….มือถือ…………………………………………..................... 

E – mail Address : ……………………………………………………….......................... 

3. ขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.1  เขตบริการ ประกอบดวย…………อําเภอ/ตําบล  จํานวนหมูบาน….…...หมูบาน มีรายชื่อหมูบานท่ี

รับผิดชอบ 

คือ……….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..... 

3.2 ประชากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน  มีจํานวน....……คน (สํารวจเมื่อวันท่ี....................) 

4.  รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

4.1   รายไดยอนหลัง  3  ปงบประมาณไมรวมปที่จะประเมินความพรอม) 

  ปงบประมาณ รายได เงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู รวม 

     

     

     

        รวมเฉลี่ย     

4.2  การใชรายได (ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูเพื่อการสาธารณสุขยอนหลัง 3 ปงบประมาณ 

       โดยไมนับรวมปงบประมาณที่จะประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. รายได (บาท) ใชจายเพื่อการสาธารณสุข(บาท) 
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รวม (บาท)   

4.3  รายละเอียดการจัดสรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข ตามขอ 4.2  

 

จัดสรรเพ่ือการใด (ระบุ)  ใหสวนรา ชกา รหนว ย งา นใด

(ระบุ) 

จํานวนเงิน (บาท) 

   

   

   

   

 

5. ประสบการณในการจัดการสาธารณสุขหรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข 

5.1  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนี้ไดดําเนินงานจัดการสาธารณสุข    

 
ปงบประมาณ                                 กิจกรรมสาธารณสุขที่ อปท.จัด        จํานวนเงิน (บาท) 

   

   

   

   
 

5.2  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนี้มีสวนรวมจัดการสาธารณสุข   
 

 ปงบประมาณ กิจกรรมสาธารณสุข ที่ อปท.มีสวนรวมจัด  หน วยงานที่รวมจัดกับอปท. จํานวนเงิน (บาท) 

    

    

    

    

5.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนี้ใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข  
 

ปงบประมาณ  กิจกรรมสาธารณสุขที่ อปท.มีสวนรวมจัด หน วยงานที่อปท.ใหการสงเสริม/

สนับสนุน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
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6. รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสาธารณสุข    เมื่อผานการประเมินความพรอมแลว 

 

0 จัดดวยตนเอง 

 

0  จัดโดยรวมมือกับ …………………………(ระบุช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 

 

 

 ลงช่ือ ………………………………………… 

         (……………………………………) 

 ตําแหนง ……………………………………… 

ผูรับรองความถูกตองของขอมูล 
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แบบที่ 3 

แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีส วนเกี่ยวของในการจัดการสาธารณสุขของ

องคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการประเมิน ………………………………………… 
 

2. ชื่อสถานีอนามัยที่จะขอรับโอน ………………………………………………………… 
 

3. ผูตอบแบบสอบถาม  

     กํานัน 

      ผูใหญบาน/ประธานชุมชน 

      กรรมการหมูบาน/ชุมชน 

      ประธาน อสม. 

      อื่นๆ (ระบุ)………………………….. 
 

4.  ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     เห็นวามีความพรอม  (ไมตองตอบขอ 5) 

     เห็นวายังไมมีความพรอม  
 

5.  หากเห็นวาย ังไมมีความพรอม  มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ 

    ควรรวมจัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

    ควรใหการสนับสนุนหนวยงานท่ีจัดอยูเดิมไปกอน 

    ควรพัฒนาศักยภาพใหอปท.มีความพรอมโดยเรงดวน 
 

6.     ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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แบบที่   4 

แบบประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ ิ่น 

 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอรับการประเมิน…………………………………………………… 

ชื่อสถานีอนามัยที่ อปท.จะขอรับโอน…………………………….ตําบล………………………………. 

อําเภอ …………………………………………จังหวัด……………………………………………. 

 

            ระดับคุณภาพ หมายเหตุ  

องคประกอบที่ 

 

               ตัวชี้วัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

1 1     

 2     

 3     

 4     

2 5     

3 6     

4 7     

5 8     

      

      

 

 

ลงช่ือ…………………………………………….ผูประเมิน 

(………………………………………………………) 

วันที่……………….เดือน………………………..พ.ศ………… 
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แบบที่ 5 

แบบสรุปผลการประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

สวนราชการ…………………………………………………………………………………… 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขอรับการระเมิน………………………………………………… 

 

ระดับคุณภาพ องคประกอ

บที่ 

ตัวช้ีวัด 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน 

 

ค า

คะแนน 

 

หมายเหตุ 

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 

 

     ต่ํา                 ปานกลาง                   สูง 

 

 

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

  (. ........................................................) 

                  วันที่........................................................ 
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บันทึกการสงมอบ 

 
การถายโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอนามัย ) 

 

ใหแก 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 

 

 

เมื่อวันที่............เดือน...........................พ.ศ............ 
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เอกสารอางอิงประกอบการบันทึกการสงมอบภารกิจ 

 1. หนังสือแจงผลการพิจารณาจากสวนกลาง 

 2. หนังสือมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
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บันทึกการสงมอบ 

การถายโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอนามัย ) 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

........................................................... 

 บันทึกฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................... 

โดย.......................................................................ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด.......................... 

ผูสงมอบ  และองคการบริหารสวนตําบล............................อําเภอ.........................จ ังหวัด........................... 

โดย...................................................ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล...........................ผูรับมอบ 

ไดดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย.......................................ตําบล............................. อําเภอ

............................จังหวัด.............................) ในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  ใหแกองคการบริหารสวนตําบล................ 

เพื่อเปนการกระจายอํานาจในการปกครองตนเอง  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ตอกันเรียบรอยแลว  โดยใหองคการบริหารสวนตําบล  

ดําเนินการบริหารจัดการงานสถานีอนามัย  ตามหลักเกณฑและมาตรฐาน  พรอมทั้งวิธีการดําเนินการภารกิจ

ดานสาธารณสุข  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนด  จํานวน..........ภารกิจ 

หรืออาจกําหนดข้ึนเพิ่มเติมภายหลังตามความจําเปนและสถานการณดานสุขภาพ   โดยมีรายละเอยีดตามบัญชี

แนบทายบันทึกนี้   จํานวน.............ชุด................แผน 

 

(ลงชื่อ).......................................................ผูสงมอบ          (ลงชื่อ)................................................ผูรับมอบ 

 (..................................................)    (. ...........................................) 

ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด..................       ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล............ 

 

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

 (..................................................)    (. ............................................) 

ตําแหนง  คณะกรรมการบริหารการถายโอนฯ        ตําแหนง  สาธารณสุขอําเภอ............................ 

 

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

(.................................................) 

ตําแหนง  หัวหนาสถานีอนามัย...................... 
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บัญชีภารกิจสถานีอนามัย 

แนบทายบันทึกการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย.............................ตําบล...................อําเภอ...................... 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........................................สํานักงานปลัดกระทรวง    กระทรวงสาธารณสุข 

ใหกับ  องคการบริหารสวนตําบล.....................................อําเภอ.................................จ ังหวัด.................... 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1. บัญชีภารกิจการบริหารจัดการ  ของสถานีอนามัย จํานวน......ภารกิจ 

บัญชีภารกิจการจัดบริการ  ของสถานีอนามัย       จ ํานวน....... ภารกิจ 

บัญชีภารกิจดานกฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ป 35  .........ภารกิจ 

บัญชีภารกิจดานกฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม จาํนวน.... ..ภารกิจ 

บัญชีภารกิจดานกฎหมาย  ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล      .........ภารกิจ 

.....ชุด.........แผน 

.....ชุด........แผน    

 

 

พ.ร.บ.ที่

โอนแลวกี่

เรื่อง 

2. ทะเบียนและรายงานเงินบํารุงของสถานีอนามัย  จํานวน.........ภารกิจ .....ชุด.........แผน  

3. คูมือการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย              จํานวน.........เรื่อง ....................เลม  

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข                         จํานวน.........เรื่อง 

- ระเบียบเงินบํารุง 

- ระเบียบการจางลูกจาง 

- ฯ ลฯ 

....................เลม  

5. ทะเบียนองคกร / ชมรมฯ ตางๆ  เชน 

- ทะเบียนชมรม อสม. 

- ทะเบียนชมรมผูสูงอาย ุ 

- ฯ ลฯ 

...................เลม  

6. ภาระผูกพันตางๆ ที่กระทํากับบุคคลภายนอก 

    - สัญญากอสรางบานพักสถานีอนามัย    จาํนวน..........หลัง 

    - สัญญาจางลูกจาง 

..............สัญญา  

7.     - บัญชีขาราชการ / ลูกจางประจํา  

    -  ลูกจางช่ัวคราวที่มีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข 

    - บัญชีจางลูกจางช่ัวคราว.............................. 

.....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 ข อ 5,6,7,8 
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บัญชีรายการสิ่งกอสราง 

แนบทายบันทึกการถายโอนสถานีอนามัย.....................................อําเภอ.................................... 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................... 

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

ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1. ที่ดินโฉนดเลขที่...................หนาที่..............จ ํานวน.....................ไร ...............ฉบับ  

2. ที่ดินโฉนดเลขที่...................หนาที่..............จ ํานวน.....................ไร ...............ฉบับ  

3. อาคารสถานีอนามัยแบบแปลนเลขท่ี...............................................          1  หลัง  

4. อาคารหอประชุมแบบแปลนเลขที่...................................................          1  หลัง  

5. อาคารบานพักสถานีอนามัยแบบแปลนเลขท่ี.................................... ...........  หลัง  

6. อาคารบานพักสถานีอนามัยแบบแปลนเลขท่ี.................................... .............หลัง  

7. อาคารบานพักสถานีอนามัยแบบแปลนเลขท่ี.................................... .............หลัง  

8 อาคารหองนํ้าหองสวมแบบแปลนเลขท่ี.......................................... .............หลัง  

9. อื่นๆ   

 

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

  (. ........................................................) 

ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................ 
หมายเหตุ:     การสงมอบ ที่ดินและสิ่งกอสราง   สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย  ตาม  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนฯ  และแผนการกระจาย

อํานาจ  ขอ 6.1.2 (17)   ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผอนผนัการสงคืนที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2526  และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2547  โดยมีขั้นตอนการดําเนนิการ  ดังน ี ้

1. กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงกรมธนารักษวาจะสงมอบคืนท่ี 

ราชพัสดุ  ซึ่งประกอบดวยที่ดินและสิ่งกอสราง   เพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจ   ตาม 

พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

2. กรมธนารักษ  แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สงมอบคืนท่ีราชพัสดุและสิ่งกอสรางตามระเบียบกรมธนารักษ 

วาดวยการรับคืนท่ีราชพัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2526  ตามแบบสงคืนท่ีราชพัสดุ  ทบ. 6  

และแบบสงมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ  ทบ. 10  

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใชประโยชนที่ราชพัสดุจาก

กรมธนารักษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ตอไป 
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บัญชีรายการทรัพยสิน 

แนบทายบันทึกการถายโอนสถานีอนามัย.......................................อําเภอ.................................................. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................................. 

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

 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

 ครุภัณฑ   

1. โตะทํางานระดับ  6 ...............ตัว  

2. โตะทํางานระดับ 3 – 4 ...............ตัว  

3. เกาอี้นั่งทํางาน ...............ตัว  

4. เกาอี้นั่งรอตรวจ ...............ตัว  

5. ตูเย็น ..................ตู  

6. โทรทัศน  ............เคร่ือง  

7.  ฯ ลฯ   

8.    

9.    

10.    

 วัสดุสํานักงาน   

1. กระดาษถายเอกสาร  ขนาด เอ 4 ..............รีม  

2. กระดาษโรเนียว  ขนาด เอ 4 ..............รีม  

3.  ฯ ลฯ   

    

 

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

  (. ........................................................) 

ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด....................... 

 

หมายเหตุ:  การสงมอบทรัพยสิน   สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย   ตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนและขั้นตอนฯ 

พ.ศ. 2542  และแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2543  ขอ 6.1.2 (17)  

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 81 

บัญชีรายชื่อขาราชการสาธารณสุขที่สมัครใจถายโอน  แนบทายบันทึกการถายโอน 

สถานีอนามัย...............................อาํเภอ.............................สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด........................ 

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

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อัตราเลขท่ี อัตราคาจาง  เงินชวย 

เหลือพิเศษ 

หมายเหตุ 

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

สอ. 

2. นายดี           ทําบุญ นักวิชาการสาธารณสุข 7 2 20,750 1,000  

3. นายใจดี       มากม ี จพ.สาธารณสุขชุมชน  6 3 18,560 -  

4. น.ส. จพ.ทันตสาธารณสุข  5 4 14,750 -  

5 น.ส. พยาบาลวิชาชีพ  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  การตัดโอนตําแหนงกรณีปกตินอกบัญชีถายโอน  ดําเนินการ ตามแนวทาง   

ระเบียบหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยาย   การโอน  การใหปฏิบัติราชการ  และการยืมตัวขาราชการ

ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2541  
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บัญชีรายชื่อล ูกจางชั่วคราวเงินบํารุง  ที่มีต ําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข 

  แนบทายบันทึกการถายโอน 

สถานีอนามัย..........................อําเภอ............................สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด........................ 

ใหกับองคการบริหารสวนตําบล...............................อาํเภอ...........................จ ังหวัด................................ 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อัตราเลขท่ี อัตราคาจาง  เงินชวยเหลือพิเศษ หมายเหตุ 

1. นายบุญมา      มเีงิน 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. สาํหรับหรับการโอนยาย   การตัดโอนตําแหนง   การจางบุคลากร   กรณีปกตินอกบัญชีถายโอน  

ดําเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยาย  การโอน   การใหปฏิบัติราชการ

และการยืมตัวขาราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2541  
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บัญชีรายชื่อล ูกจางชั่วคราวเงินบํารุง  แนบทายบันทึกการถายโอน 

 

สถานีอนามัย..........................อําเภอ............................สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด........................ 

ใหกับองคการบริหารสวนตําบล...............................อาํเภอ...........................จ ังหวัด................................ 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง อัตราเลขท่ี อัตราคาจาง  เงินชวยเหลือพิเศษ หมายเหตุ 

1. นายบุญมี    เงินมาก คนงาน 1 5,360 1,000  

2. นายเงินมาก   บุญม ี 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. 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    การตัดโอนตําแหนง    การจางบุคลากร    กรณีปกตินอกบัญชีถายโอน  

ดําเนินการตามแนวทาง  ขั้นตอนหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยาย   การโอน   การใหปฏิบัติราชการ

และการยืมตัวขาราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2541  
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ระเบียบที่จะตองปรับปรุง /แกไข 

 

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขท่ีถายโอนไปยังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  เสนอกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ เพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการทํางาน ประกอบดวย 

1. ระเบียบวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด อปท. โดย ใหนํา หลักกา รของระ เบีย บกระทรว ง

สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และฉบับ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544  มาบังคับใช 

2. ขอบังคับวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด อปท. โดย

นําหลักการของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจ า หนา ที่ที่ปฏิบัติงา น

ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

3.  หลักเกณฑ ว ิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงา นใหกับหนว ย บริกา ร

ในสังกัด อปท. โดยนําหลักการหลักเกณฑ ว ิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเ จ า หนา ที่ที่

ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช 

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขท่ีถายโอนไป อปท.ใ หสา มา รถบริกา รแกประชา ชนไ ด

อยางมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  โดยการเสนอกฎหมายองคกรวิชาชีพรองรับ 

 

ขอเสนอ ในชวงที่ดําเนินการถายโอนสถานีอนา มั ย ใหกับองคกรปกครองสว นทองถิ่น ถา ยังไ มมี ระ เบีย บ 

กฎหมายใดรองรับที่จะสนับสนุนงา นปฏิบัติงา นไ ด  เสนอใหออกเปนมติคณ ะรัฐมนตรีเพื่อรองรับกา ร

ดําเนินงานดังกลาวไปกอน จนกวาจะมีระเบียบ  กฎหมายออกมารองรับ   
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