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คํานํา
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําคูมือการดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแก
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น โดยใชกลไก คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น เพื่อรองรับ การถายโอนสถานีอนามัย
ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 715 / 2549 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2549 ตามแนวทางการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุข ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใชคูมือฉบับ
นี้ เพื่อเปนแนวทางในการทดลองการถายโอนสถานีอ นามัย จํานวน 35 แหง ใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) จํานวน 30 แหง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ที่ม ีความพรอม ตามมติคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคก รปกครองสว นทองถิ่ น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 และสามารถนําไปขยายผล ตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นต อไป
คูมือฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นภายใตระยะเวลาที่จ ํากัด เพื่อใหสามารถใชเปนคูมือในการ
ดําเนินการถายโอนสถานีอนามัย ใหแกองค การบริ หารสวนตําบล (อบต.) ไดทันในเดือ นตุ ลาคม 2550
อาจมีขอบกพร อง และขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติในบางประเด็น ซึ่งคณะผูจัดทําหวังวา จะไดรับ
ขอคิดเห็นในการปรับปรุง คูมือฯ ฉบับนี้ ใหมีความสมบูรณย ิ่งขึ้นในโอกาสตอไป และขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมสนับสนุนและพั ฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
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รายชื่อสถานีอนามัย ที่ถายโอนใหแก องค กรปกครองสวนทองถิ่น
แบบประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนท องถิ่น
บันทึกการสงมอบ
คําสั่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
แตงตั้งคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําสั่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
แตงตั้งคณะอนุ กรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแ กองค กรปกครอง
สวนทองถิ่น
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข แตงตั้งกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลั กเกณฑ
และวิธีประเมินความพรอมองคก รปกครองสวนทองถิ่ นเพื่อรองรั บการถายโอนสถานี
อนามัย
คําสั่งกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอม
องคก รปกครองสวนทองถิ่ นเพื่อรองรับ การถายโอนสถานีอนามัย แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
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กระทรวงการคลัง
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
คณะกรรรมการสุขภาพระดับ พื้นที่
พระราชบั ญญัติ
กระทรวงมหาดไทย
โรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลระดับอําเภอ มีขนาด 30, 60 และ120 เตียง)
โรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับจังหวัด )
โรงพยาบาลศูนย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง ชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สถานีอนามัย
องคการบริหารสวนจัง หวัด
องคการบริหารสวนตําบล
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบาน
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่ น

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

แนวทางการกระจายอํานาจดานสุข ภาพ *
1. ความเปนมา
1.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญั ติขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญได นําไปสูแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งรัฐบาลแถลงตอ รัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว
1.2 ในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรายละเอียดที่
สําคัญไว 2 กลุม คือ
1.2.1 การใหมีกลไกคณะกรรมการสุ ขภาพระดับ พื้นที่ (กสพ.) ขึ้นมารองรับ การถายโอน
สถานบริการสุ ขภาพ โดยมุงเนนการถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขาย (เปนพวง) และให
มีการถายโอนงานหลั กประกั นสุขภาพ(30 บาท) ใหแก กสพ. ภายในป พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2545 มีการแตงตั้ง กสพ. ขึ้น โดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่เ ปน
คณะกรรมการที่ป รึกษา (Advisory Board) ใน 52 จังหวัด และเนนหนักใน 10 จังหวัด แตการดําเนินการ
หยุดชะงัก เพราะมีนโยบายเรงดวนเรื่องการปฏิ รูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนา และการปฏิรูป ระบบราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
1.2.2 การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น รวม 34
ภารกิจ จาก 7 กรม ซึ่งไดดําเนินการมาระดับ หนึ่ง แตยังต่ํากวา เปา หมายตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545
ซึ่งผลการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขตามแผนปฏิบัติการฯ จนถึง กุมภาพันธ 2548 มีดังนี้
1) ภารกิจที่มีการถายโอนแลว จํานวน 7 ภารกิจ
1.1) สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ถายโอนภารกิจ จํา นวน 1 ภารกิจ คือ
สนับสนุนเงิน อุดหนุนเพื่ อการพัฒนาพฤติก รรมสุขภาพ โดยงบประมาณ ป 2547 ไดตัดโอนไปตั้งที่ก รม
สงเสริมการปกครองสวนท องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จํา นวน 525,090,000.00 บาท
1.2) กรมอนามัย ถายโอนภารกิจ 6 ภารกิจ คือ
1.2.1) การแกไขปญ หาเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ป 2544 – 2545 รวม
งบประมาณ 286,800,000.00 บาท
1.2.2) การจัดหาและพั ฒนาน้ํา สะอาด (สนับสนุนวัสดุ ) งบประมาณตัดโอนไป
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น และภารกิจอยูที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม
งบประมาณ 832,478,000.00 บาท
1.2.3) การสงเสริมสุขภาพกลุมแมและเด็ก
* แนวทางนี้น ําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ วัน ที่ 15 มีน าคม 2549
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1.2.4) การสงเสริมสุขภาพเด็กกลุมวัย เรียนและเยาวชน
1.2.5) การสงเสริมสุขภาพกลุมวัย ทํางาน
1.2.6) การสงเสริมสุขภาพเด็กและกลุมวัย ผูสูงอายุ
หมายเหตุ : ภารกิจ 1.2.3) –1.2.6) เปนภารกิจที่ไ มม ีการตั้งงบประมาณ เปนการสงเสริมความรูซึ่งดําเนินการ
แลว
1.3) ภารกิจที่ย ังไมม ีการถายโอน จํา นวน 27 ภารกิจ (ซึ่งบางภารกิจถูกปรับไปตาม
พ.ร.บ.ปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรมฯ และ พ.ร.บ. หลักประกั นสุขภาพ)
1.3 โดยสรุป คือ การกระจายอํานาจดานสุขภาพมีความคืบหนาในระดับหนึ่ ง แตยังไมไ ด
เปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 และสถานการณเ ปลี่ย นแปลงไปมาก ตั้งแตป 2545
จึงเห็นควรใหมีการทบทวน แนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหม ใหสอดคล องกับสถานการณ
และใหเกิดผลดีที่สุดในการกระจายอํานาจดานสุขภาพใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
1.4 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขไดจัด
ประชุมระดมสมองขึ้ น 4 ครั้ง
1.4.1 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 โดยมีเ ฉพาะสว นดานสาธารณสุขตั้งแตสถานี
อนามัย จนถึงโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เขารวมประชุมดวย และมีการสรุปขอเสนอแนวทาง
ใหมในการกระจายอํานาจดานสุขภาพขึ้น
1.4.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มา
มอบนโยบาย และมีทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง สวนภูม ิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่ น และ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ เขารวมประชุมดวย ซึ่งไดขอสรุปแนวทางการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพ ที่ปรับจากขอเสนอในการประชุมครั้ง แรก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548
1.4.3 ครั้ง ที่ 3 นําเสนอตอที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 และได
ปรับแก ตามความเห็นจากที่ประชุม ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอใหจัด ประชุมระดมสมอง
อีกครั้ ง
1.4.4 ครั้งที่ 4 จัดการประชุมระดมสมองทุ กฝายที่มีสวนเกี่ย วของ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน และจัดรวมกับคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอน
ภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รัฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปน
ประธานคณะอนุก รรมการฯ) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549



เอกสารฉบับนี้ไดปรับปรุงจากการประชุม ครั้งที่ 4
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2. หลักการในการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
ยึดหลักการและวัตถุประสงคตาม “รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543” โดยเฉพาะประเด็นตอไปนี้
2.1. มุงประโยชนสู งสุดต อประชาชน โดยมุงใหองคก รปกครองสวนทองถิ่ น มีศักยภาพระยะ
ยาว ในการตั ดสินใจ และดําเนินการแกปญ หาสุขภาพใหเกิดผลดีย ิ่งขึ้นกวา กอนการกระจายอํานาจ และ
เพื่อใหเกิด ระบบบริ การสุขภาพที่เสมอภาค มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี
2.2. มุงระบบที่ยืดหยุนมีพลวัต โดยใหมีความยืดหยุนตามศักยภาพ ความเปนไปไดตาม
สถานการณที่เ ปลี่ย นไป และการเรีย นรูจากประสบการณที่เพิ่มขึ้น เพื่อ นําไปสูกระบวนการกระจาย
อํานาจอยา งตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในการพัฒ นาสุขภาพ
2.3. มุงระบบที่มีสว นรวม โดยการสรางกลไกและกระบวนการที่มีสว นรวมอยา งเขมแข็ง ทั้ง
จากสวนกลาง สวนภูมภิ าค สวนทองถิ่น และภาคประชาชนในทองถิ่ น โดยตัดสิ นใจรวมกันดวย
กระบวนการปรึกษาหารื อบนพื้นฐานของความปรารถนาดี ความรัก ความเมตตาและขันติ หลีกเลี่ย งอัตตา
และความยึดมั่นในความคิดของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อใหการถายโอนภารกิจเปนไปอยางราบรื่น และ
สอดคล องกับ ลักษณะเฉพาะทางระบบบริการสุขภาพ
มีขอสังเกตที่สําคัญ คือ การที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นมีรายไดรอยละ 35 ของรายได
ของรัฐ นั้น เปนสวนหนึ่งของเปา หมายเทา นั้น มิไดเปนเปาหมายหลักของการกระจายอํานาจดานสุขภาพ

3. ขอบเขตของภารกิจที่จะถายโอน
ภารกิจที่จะถายโอนสูองคกรปกครองสวนท องถิ่น อาจแบงเปน 2 แบบ
3.1 ลักษณะของภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรคและการฟ นฟูสภาพ
3.2 ความกวางขวางครอบคลุมของภารกิจ อาจเปนกิจกรรมที่บริการเฉพาะบุคคล ครอบครัว
หรือภารกิจที่ ดําเนินการในชุมชน เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่ นสามารถรับการถายโอนภารกิจในเรื่อง
การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่ อปองกั นโรค และภารกิจการสรางเสริมสุขภาพไดทั้ง หมดโดยเร็ว เปนตน

4. ลักษณะการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
อาจมีไดอยา งนอย 4 ลักษณะ (ซึ่งผสมผสานกันได ) ดังนี้
4.1 องคกรปกครองสวนท องถิ่นเป นผูซื้อบริการ โดยเปนเจา ของเงิน (เชน เงินรายไดทองถิ่นเอง
หรืองบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุ ขภาพที่มีการโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ) และเปนผู
ซื้อบริการจากสถานบริการสุ ขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้ นที่
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ในสวนนี้ ตองมีการพัฒนาศักยภาพขององคก รปกครองสวนทองถิ่ นใหสามารถจัดการดาน
การเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริ การที่ไดรับเป นอยางดี
4.2 องคกรปกครองสวนท องถิ่น ดําเนินการรวมกับสวนกลาง/ภูม ิภาค เชน รวมดําเนินโครงการ
30 บาทฯ ลงทุนในการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ หรื อรวมกับสถานี อนามัย /โรงพยาบาลตาง
ๆ พัฒนาโครงสรางระบบสุ ขภาพ
4.3 องคกรปกครองสวนท องถิ่น ดําเนินการเองบางสวน เชน รับผิด ชอบดําเนินการในดาน
การพัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางเสริมสุขภาพในชุม ชน
4.4 องคก รปกครองสวนทองถิ่นดําเนิน การเองทั้งหมด โดยเปนเจา ของสถานบริการสุ ขภาพ
และเปนผูดําเนินการดานสุขภาพทั้งหมด
องคก รปกครองสวนทองถิ่ นใดจะดําเนินการลั กษณะใด ดานใด และเมื่อไร ใหเปนไปตาม
หลักการ 3 ประการ ในขอ 2

5. รูปแบบการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจมีไดหลายแบบ ซึ่งสามารถปรับตามความพรอมของทุ กฝาย ตามความเหมาะสมของพื้นที่
และตามสถานการณ เชน
5.1 ถายโอนแบบแยกสวน โดยถายโอนสถานบริ การใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่นใน
ระดับตาง ๆ เชน โอนสถานีอ นามัย ใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) โอนโรงพยาบาลใหเทศบาล
หรือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน
5.2 ถายโอนเปนเครื อขายบริการ (เปนพวงบริ การหลายระดับ ) โดยรวมสถานีอ นามัย และ
โรงพยาบาลในพื้ นที่เปนเครือขาย แลวถายโอนทั้งเครือ ขายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นหรือ
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้ นที่ (กสพ.) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสว นรวมในการบริ หาร
5.3 จัดตั้งเปนองค การมหาชน (Autonomous Public Organization) โดยองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นรวมในการบริ หาร
และอาจเปนองคการมหาชนเฉพาะสถานบริ การหรือเฉพาะเครือขาย
บริการ หรือให กสพ.เปนองค การมหาชน
5.4 จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit – SDU) โดยใหแต ละ
โรงพยาบาลเปน SDU ภายใตการดูแลขององคก ร Health Facility Authority ( หรือ Hospital Authority)
ซึ่งเปนองคการมหาชนภายใตการกํากับดูแ ลของกระทรวงสาธารณสุข
และใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสว นรวมในการบริ หาร
การดําเนินการในรูปแบบที่ 5.3 และ 5.4 อาจมิใชการถายโอนภารกิจโดยตรง เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีสว นรวมในการบริ หาร แตมิไ ดเปนเจาของโดยตรง
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6. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอํานาจ
เพื่อใหเปนไปตามหลั กการ ขอบเขต ลักษณะและรูปแบบการกระจายอํานาจในขอ 2, 3, 4 และ
5 ใหมีการกําหนดกลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ดังนี้
6.1 กลไกและกระบวนการในการตั ดสินใจ ใหมีการกําหนดและพั ฒนากลไกและกระบวนการ
ที่มีสวนรวมจากทุกฝาย ในระดับตาง ๆ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทาง รูปแบบ กระบวนการและ
ขั้นตอนการถายโอน ในทุกพื้ นที่ ทุกระดั บ ซึ่งสามารถเกิดรูปแบบและแนวทาง/ขั้นตอน การถายโอน
ภารกิจที่หลากหลาย ไมจ ําเปนตองเหมือนกั นทุก พื้นที่ เชน
ในระดับประเทศ ใหมีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริ หารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ
ในระดับจังหวัด อาจใช กสพ. ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนจัง หวัด (นายก อบจ.) เปน
ประธาน และมีองคกรปกครองสวนท องถิ่น (อปท.) ทุกประเภทรวมเปนกรรมการ
ในระดับอําเภอ อาจใชกรรมการสุขภาพระดับ อําเภอ (กสอ.) ที่มีนายกเทศมนตรี เปนประธาน
ในระดับตําบล อาจใชกรรมการสุขภาพระดับ ตําบล (กสต.) ที่มีนายก อบต.เปนประธานเปนตน
6.2 กลไกและกระบวนการในการสนั บสนุน การดําเนินการถายโอน ใหมีการพัฒนากลไกและ
กระบวนการในการสนับสนุนการดําเนินการของกลไก ในขอ 6.1 และการสนับสนุ นการพั ฒนาศักยภาพ
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น เพื่อดําเนิน การดังนี้
6.2.1 การสนับสนุน ทั่วไป ดําเนินการในการถายโอนทุกลั กษณะและรูปแบบ เชน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพองค กรปกครองสวนทองถิ่นดานสุ ขภาพ การพัฒนาระบบขอมูล ขาวสารดาน
สุขภาพ การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงของสถานบริ การสุขภาพ การพั ฒนาความเชื่อมโยงของระบบ
งบประมาณ โดยเฉพาะภายใตระบบหลักประกั นสุขภาพถวนหนา และการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบ
เปนตน
6.2.2 การสนับสนุ นเฉพาะลักษณะ/รูปแบบ ดําเนินการเฉพาะการถายโอนบางลักษณะ/
รูปแบบ ตามความจําเปน เชน การออก พ.ร.ฎ. การจัดตั้งองคการมหาชน การออกกฎหมาย ให กสพ.
เปนนิติบุคคล การจัด ทําหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรฐานและแนวทางการถายโอนสถานบริการสุ ขภาพ
ระดับตาง ๆ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
6.3 โครงสรางกลไก
6.3.1 สวนกลาง ใหกลุมสนับสนุ นและพัฒ นาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรประสานหลัก
โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจฯ
และกรมวิชาการตาง ๆ ใหการสนับสนุน ทั้งนี้ ให พัฒนา สพกส. ใหเปนสํานักแยกตางหากในระยะตอไป
6.3.2 สวนภูม ิภาค ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานี
อนามัย เปนองคกรสนับสนุนกลไกในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตามลําดับ
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7. เงื่อนไขสําคัญในการดําเนินการถายโอน
ในการดําเนินการกระจายอํานาจดานสุขภาพ มีเ งื่อนไขสํา คัญ ที่จะตองทําความเขาใจในเรื่อง
สิทธิประโยชน กอนการถายโอน มีการวางระบบการถายโอน เพื่อ ดําเนินการประคับประคอง ดังนี้
7.1 บุคลากรสาธารณสุข การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจ จะกระทบตอวิถีชีวิต และ
อนาคตของบุคลากรสาธารณสุขอยา งมาก
จึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องนี้
และมีความชัดเจนวา เมื่อถายโอนแลว สิทธิและศัก ดิ์ศรีจะไมลดลง บุคลากรได รับการพัฒนาอยา ง
ตอเนื่อง การยา ยโอนจะตองสะดวกและเปนไปไดเชนเดิม ที่สําคัญที่สุ ด คือ จะตองมีการทําความเขาใจ
กับบุคลากรทุก ระดับอยางถองแท และมีระบบ/กลไก ที่จะประคับประคองการดําเนินการใหเกิดความ
ราบรื่น
7.2 ระบบการจัด การทางการเงิน แหลงที่มาของงบประมาณตาง ๆ ทั้งจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน สวนกลาง หรือจากโครงการหลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ ตองมีความชัดเจน และสราง
ความมั่นใจในความยั่งยืนของระบบ ทั้งนี้ อาจมีความแตกตางกันในองคประกอบของแหลงเงินทุ นในการ
กระจายอํานาจของแตละพื้นที่
7.3 การจัดระบบสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และความมั่นคงที่เกี่ยวของ ซึ่งตองการระดม
ทรัพยากรสุขภาพในสัง กัดตาง ๆ มาชวยแกไขภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ เชน การระบาดของโรคอยางรุนแรง
และภัย พิบัติอื่น ๆ จะตองมีระบบที่ส รางความมั่นใจวา จะสามารถระดมทรัพยากรมาไดอยา งรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
7.4 การจัดระบบบริ การสุขภาพ ตองสามารถเชื่อมโยงงานดานสุขภาพ ทั้งการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกั นโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสภาพ ในระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง
ระบบบริ การสุขภาพในพื้ นที่เฉพาะ เชน พื้นที่ชายแดน พื้ นที่สูงและพื้ นที่ทุ รกัน ดาร ที่มีประชากรไมม าก
นัก รวมถึงพื้น ที่ที่มีแรงงานอพยพจํานวนมาก
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สรุปเปนแผนภาพแนวทางกระจายอํานาจดานสุขภาพได ดังนี้

4 ลักษณะ
3 หลักการ

2 ขอบเขต

กลไก/กระบวนการ
ตัดสินใจ
กลไก/กระบวนการ
สนับสนุน

4 รูปแบบ
เงื่อนไขสําคัญ
 บุคลากร
 ระบบการเงิน
 ระบบบริการสุขภาพ
 ภาวะฉุกเฉิน/วิกฤติ

8. การดําเนินการตอไป
8.1 ปรับแกไขแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น ให ความเห็นชอบ
8.2 ดําเนินการปรับ ปรุง “แผนปฏิบั ติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545” ในสวนที่เกี่ยวกับดานสุขภาพใหส อดคลองกั บแนวทางนี้
8.3 จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และดําเนิน การตามแผน เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางที่
ไดรับความเห็นชอบแลว รวมทั้งตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ปรับ ปรุงแลว เชน การกําหนดหลักเกณฑแ ละ
เงื่อนไข การพัฒนาระบบขอมูล เปน ตน
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กลไกและกระบวนการถา ยโอนภารกิจสาธารณสุข ( สถานีอ นามัย ) ใหแกองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น

1. ที่มาของการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
องคการบริหารสวนจัง หวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชนข องประชาชนในท องถิ่น ของตน โดยถือวา การจัดการดานสุขภาพ เปน
สวนหนึ่งของบริ การสาธารณะดวย
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนท องถิ่ น
จัดทําแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่คณะ
กรรมการฯ เริ่มปฏิบัติห นาที่ ซึ่งแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2543
คณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอรั ฐสภาทราบ พรอมทั้ งได ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 118 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 18 มกราคม 2544
1.2 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวิสัยทัศน
กรอบแนวคิด วัตถุป ระสงค เปาหมายและแนวทาง การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
1.3 แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ได
กําหนด ใหภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการสาธารณสุข ไดแก การสาธารณสุขและการ
รักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติ ดต อ เปนภารกิจที่ตองถายโอนใหองคกรบริ หารสวนตําบล
เทศบาล องคการบริ หารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจการปกครองไปสูองคก รปกครองสวนทองถิ่ น ตามขอ 3 ของแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ดานกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
ที่ใหความเปนอิสระแกท องถิ่น ตามหลักแหงการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น โดยองค กรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง หลาย ยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้รัฐบาล
เปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนท องถิ่น เทา ที่จํา เปนภายในกรอบของกฎหมาย
รวมทั้งกําหนด
วิสัย ทัศนการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
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2. แนวทางการดําเนิ นการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข ตามที่กําหนดในแผนการ
กระจายอํานาจ ดังนี้
2.1 แนวทางการดําเนินการถายโอน
2.1.1 คณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขให แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ใหสามารถรับการถายโอนภารกิจการสาธารณสุข ไดอยางตอเนื่องและมีประ สิ ท ธิ ภ าพ กํ า หนด
แนวทาง ขั้นตอนและวิธีดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุ ข ให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด กําหนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริหารแผน ปฏิบัติการฯ ในเรื่องสาธารณสุข เพื่ อ ให ก าร
ถายโอนภารกิจ ทรัพยสิน และบุคลากร ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยา งมีประสิ ท ธิ ภ าพ และให มี
การรายงานความกาวหนาให คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทราบ
อยา งตอเนื่อง ( พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนฯ มาตรา 12 (4)(5) มาตรา 13 และมาตรา 30 (1)(2)(3)
และแผนการกระจายอํานาจ ขอ 6.7 )
2.1.2 กระทรวงสาธารณสุขโดยปลั ดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการกํา หนด
กลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนท องถิ่น เพื่อรองรับ
การถายโอนสถานีอ นามัย มีอํานาจหนาที่ พัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย และดําเนินการทดลองปฏิบัติใ นบาง
พื้นที่ที่มีความพรอมเพื่ อใหสามารถนําไปขยายผล ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอไป และใหมีการรายงานความกาวหนาใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทราบอยา งตอเนื่อง
2.1.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่ น แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองค กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
จังหวัด โดยใหมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณสุขในเขตจังหวัด การจัดสรรทรั พยากร การกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประสานความรวมมือระหวา งรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่ น และ
ระหวา งองคกรปกครองสวนท องถิ่น ดวยกันเอง
2.1.4 คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก องค กรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับจังหวัด แตงตั้งคณะทํา งานประเมินความพรอมขององคก รปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
รองรับ การถายโอนสถานีอนามัย ประเมินผลการถายโอนตามแผนปฏิบั ติการฯ และประเมินผลสําเร็จของ
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การดําเนินงานดานสาธารณสุขหลั งการถายโอน
โดยดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สวนกลางกํา หนด
2.1.5 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผา นเกณฑการประเมินความพรอมฯ ใหกระทรวง
สาธารณสุขมอบอํานาจใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการถายโอนสถานี อนามัย ใหแกองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้ น
2.1.6 การประเมินผลสําเร็จของการถายโอน และประเมินผลสําเร็จของการปฏิ บั ติ ง านหลั ง
การถายโอน ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิ จ สาธารณสุ ข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด กําหนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารประเมิ น และจั ด ให มี ก าร
ประเมินผลงาน รายงานผลความกาวหนาใหสวนกลาง และคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบอยา งตอเนื่อง
ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอดบทเรี ย น
จากการทดลองการถายโอนสถานีอนามัย ใหแกองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามคํ า สั่ ง คณะกรรมการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ
การถายโอนสถานีอนามัย ที่ 1/2549 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 ( ภาคผนวก)
2.2 กลไกการกํากับดูแลการถายโอนภารกิจและการดําเนินการ
เพื่อใหการถายโอนภารกิจและการดําเนินการเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบั ติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 จึงกําหนดกลไกการกํากับ ดูแลและติ ดตามประเมินผลดังนี้
2.2.1. ใหมีกลไกทําหนาที่ในการกํากับดูแลและรั บผิดชอบ เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติ การกําหนดขั้ นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคก รปกครองสว นทองถิ่ น ตามความจําเปน ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผูแทน
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น และผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง ความรวดเร็ว คลองตัวในการดําเนินงาน
และมีอํานาจการตัดสินใจในระดับ หนึ่ง
รวมทั้งไดรับการสนับสนุ นทรั พยากรการบริ หารงานอยา ง
เพียงพอเปนสําคัญ
2.2.2. ใหมีกระบวนการรับฟงความคิ ด เห็ น จากผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง และประชาชนโดยทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ
2.2.3. ใหมีกระบวนการตัดสิ นใจและการดําเนินการที่รวดเร็ว เพื่อแกไขป ญหาอันเกิ ดจาก
การถายโอน
2.2.4. ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับ ปรุงกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางในการ
ถายโอนภารกิจอยา งสม่ํา เสมอ ตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ ( แผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.7 )
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2.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัด การขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
2.3.1 การเตรีย มความพรอมใหองคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข ให
ความชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําแนะนําและคําปรึกษา ทางเทคนิควิชาการ และการดํ า เนิ น งานให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในภารกิจที่ถายโอนตามความเหมาะสม ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมและจั ด ทํ า
แผนงานฝกอบรมดานตาง ๆ รวมทั้งกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการที่ประสาน
หนวยงานอื่น จนกวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความพรอมที่จะรับการถายโอน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
และเสริมสรางสมรรถนะขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การถ า ยโอนภารกิ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพ (แผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1)
2.3.2 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กระทรวงสาธารณสุข จะตองจัดการฝกอบรมบุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส ามารถ
ปฏิบัติงานได ทั้งนี้ ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการถายโอน เมื่อถายโอนไปแลวจะตองมีการนิ เ ทศให
คําปรึกษาแนะนําและฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถเปนระยะ และบุคลากรขององค ป กครอง
สวนทองถิ่น จะตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมในการศึกษาฝกอบรมเพื่อประโยชน ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
และความกาวหนาในการทํางาน
2.4 การสรา งระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.1 การถายโอนการจัดบริการสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า เป น ต อ ง
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพร อ มกั น ด ว ย
ซึ่งจะสอดคลองกับแนวคิดของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหลั ก การการ
สงเสริมการบริหารจัดการที่ดี
2.4.2 ใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปของการจัดบริ การสาธารณสุขเพื่อเปนแนวทางปฏิบั ติหรือเปนคูมือ ปฏิบัติงานให กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกํากับดูแลใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบั ติตามกฎหมายและระเบียบ
รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ที่รัฐเห็นวาจําเปนตองควบคุมดูแลให องค กรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบั ติตาม

3. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ระดับชาติ
3.1.1. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น มีอํานาจหนาที่
ตาม พ.ร .บ. กําหนดแผนและขั้ นตอนฯ มาตรา 12
3.1.2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุ ข แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน )
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มีอํานาจและหนาที่
1. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
สามารถรับการถายโอนภารกิจการสาธารณสุข ไดอยา งตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. กํา หนดแนวทางขั้นตอน และวิธีดําเนิน การจัดตั้งคณะอนุ กรรมการสงเสริมการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุขใหแก องคก รปกครองสว นทองถิ่ น ระดับจังหวัด
3. กํา หนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการบริ หารแผนปฏิบัติการ ฯ ในเรื่องสาธารณสุข เพื่อใหการถายโอน
ภารกิจ ทรัพยสินและบุคลากรไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยา งมีประสิทธิภาพ
4. รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบอยางตอเนื่อง (ตามคําสั่งคณะกรรมการกระจายอํ า นาจฯ ที่ 8/2545 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2545 ตามภาคผนวกแนบทายที่ 4 )
3.2 ระดับกระทรวงสาธารณสุข
3.2.1 คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑวิธีประเมินความพรอม
องคก รปกครองสวนทองถิ่ นเพื่อรองรับ การถายโอนสถานีอนามัย
ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 715 /2549 โดยมีอํานาจหนาที่ พัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่ อรองรับการถายโอนสถานีอ นามัย และดําเนินการทดลองปฏิบัติใ นบางพื้นที่ ที่มี
ความพรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตามแผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
ตอไป
3.2.2 คณะอนุกรรมการพัฒนากลไก และกระบวนการในการสนั บสนุน การถายโอน
สถานีอนามัย ใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ พิจารณาแนวทาง กลไกกระบวนการ
ในการถายโอนสถานี อนามัย ใหแกองค กรปกครองสวนทองถิ่น
3.2.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข และระบบ / กลไกการประเมินความ
พรอมในการถายโอน สถานี อนามัย ใหแกองค กรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่ กําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข ระบบ / กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัย ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเสนอปรับปรุงกฏเกณฑ กฎหมาย ระเบีย บตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามหลักเกณฑ
3.2.4 คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒ นาระบบการประเมินผลและถอดบทเรียนจากการ
ทดลองการถายโอน สถานีอนามัย ใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่ น โดยมีอํานาจหนาที่ ศึกษาและพัฒ นา
ระบบการประเมินผล
และถอดบทเรีย นจากการทดลองเรื่องการถายโอนสถานีอนามัย ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คณะอนุกรรมการ 3.2.2 / 3.2.3 / 3.3.4 มีอํานาจหนาที่ ตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก
กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเพื่อรองรับ การถายโอน
สถานีอนามัย โดยกําหนดใหก ลุมสนับสนุ นและพัฒ นาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน
3.3 ระดับสวนภูมิภาค
3.3.1. คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ระดับจังหวัด ประกอบดวย
1) ผูวา ราชการจังหวัด หรื อรองผูวา ราชการจังหวัดที่ได รับมอบหมาย เปนประธาน
2) ปลัดจัง หวัด
อนุก รรมการ
3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น 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) ทองถิ่ นจังหวัด
อนุกรรมการ
10) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
อนุกรรมการเลขานุ การ
11) ผูที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย
อนุกรรมการผู ชวยเลขานุการ
12) ผูที่ทองถิ่นจัง หวัดมอบหมาย
อนุก รรมการผูชวยเลขานุการ
มีอํานาจหนาที่
1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอ นามัย
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่นใหสอดคลองกับสวนกลาง
2. ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น และประเมินผลการดําเนินงานหลังการ
ถายโอน
3. เห็นชอบใหถายโอนสถานีอนามัย ใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น แตละแหงที่ผานเกณฑการ
ประเมิน
4. กํา กับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและระดับชาติ
5. ใหความเห็นในการบริ หารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น
6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข และมาตรฐานการบริ ก ารของสถานบริ ก าร
สาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสวนกลาง
7. กํา หนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคก รปกครองสวนทองถิ่ น
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8. ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในสวนของ
งบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
9. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น เพื่อรองรับ
การถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
10. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวนท องถิ่ น
มอบหมาย
11. แตงตั้งคณะทํา งานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย
คณะอนุกรรมการตาม ขอ 3) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวั ดเสนอชื่ อ 1 คน สมาคมเทศบาล
(ระดับจังหวัด ) เสนอชื่อ 1คน และชมรมนายกองคการบริ หารสวนตําบล (ระดับจังหวัด ) เสนอชื่อ 1 คน
คณะกรรมการตาม ขอ 4) ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย หรื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
1 คน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน สาธารณสุขอําเภอ / สาธารณสุ ข
กิ่งอําเภอคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน
คณะอนุกรรมการตาม ขอ 5) ใหเจา หนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําสถานีอนามัย คัดเลือกกันเองและ
เสนอชื่อ แบงสั ดสวนเปนหัวหนาสถานีอนามัย 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
ชุดที่ 2 คณะทํ า งานประเมิ น ความพร อ มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน จํานวน 9 คน ประกอบดวย 3 ฝา ย
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
คณะทํา งานชุดนี้ มีอํานาจหนาที่
1. ประเมินความพรอมขององค กรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนด ตามคูมือการดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน
2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ
3.ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลัง การดําเนินการถายโอน
(คณะทํา งานตาม ขอ 2 ใหนายกองคการบริ หารสวนตําบล คัดเลื อกกั นเองและเสนอชื่อ 3 คน คณะทํางาน
ตาม ขอ 3) ใหคณะอนุก รรมการชุดที่ 1 สรรหาและคั ดเลือกใหเหลือ 3 คน
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3.3.2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุ ขภาพในเขตพื้ นที่จังหวัด
(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุ นการปฏิบั ติของหนวยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่จังหวัด เพื่ อใหการปฏิบั ติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุมครองผูบริ โภคดานสุขภาพ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ
(1) จัดใหมีกลุมงานหรื อผูรั บผิดชอบหลัก ทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทํา
หนาที่หนวยงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจัง หวัด
(2) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ (แผนกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1 )
(3) เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุขแกคณะ
อนุกรรมการฯ เชน ขอมูลและแนวทางการกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดา นสุ ข ภาพ
ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยา งมีประสิทธิภาพ และข อ มู ล และแนวทางกํ า หนดระบบที่ ส ามารถ
เชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพการปอ งกั น โรค การรั ก ษาพยาบาลและการฟ น ฟู ส ภาพ และต อ ง
ครอบคลุมประชากรทุกกลุม ทุกพื้นที่ รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉิน
(4) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถาย
โอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มี ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
3.3.3. สํานักงานสาธารณสุขอํา เภอ มีอํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุ ขภาพในเขตพื้ นที่อําเภอ
(2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุ นการปฏิบั ติของหนวยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อําเภอเพื่อให การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
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อํานาจหนาที่ที่เกี่ย วของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ
(1) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ (แผนกระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.1 )
(2) เปนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่รับ โอนสถานีอนามัย
(3) ประสานความรวมมือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ระดมทรัพยากรเพื่ อจัดการ
ดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยา งมีประสิทธิภาพ
(4) ประสานความรวมมือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใหเกิดระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ การป องกัน โรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ และตอง
ครอบคลุมประชากรทุ กกลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งระบบสงต อ
(5) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบั ติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถาย
โอนใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
3.3.4องคกรปกครองสว นทองถิ่ นที่ขอรับโอนสถานีอนามัย อํานาจหนาที่ที่เกี่ย วของกับ
การโอนภารกิจดานสาธารณสุข การถายโอนสถานี อนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะตองดําเนินการไปตามขั้นตอน หลั กเกณฑ และวิธีการถายโอนซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และตามกฎกระทรวง
สาธารณสุขที่จะไดมีการตราขึ้นภายหลังจากที่หลักเกณฑตาง ๆ ไดรับความเห็นชอบแลว โดยมีขั้นตอนที่
สําคัญคือ
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นยื่นคําขอรับการประเมินความพร อ มตามแบบฟอร ม ที่
กําหนดกอนสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา 180 วัน (กอนวันที่ 3 เมษายน ของทุกป)
(2) คณะทํา งานประเมิ น ความพร อ มฯ พิ จ ารณาคํ า ร อ งและทํ า การประเมิ น ตาม
หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด ที่กําหนด
(3) คณะทํางานประเมินความพรอมฯ รายงานผลการประเมินตอกระทรวงสาธารณสุข เพือ่
พิจารณาอนุมัติใหมีการถายโอน (เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ย ื่ น คํ า ขอผ า นเกณฑ ป ระเมิ น ความ
พรอม)
(4) กระทรวงสาธารณสุขแจงผลการอนุมัติใหจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด )
เพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการประเมิน
(5) ดําเนินการถายโอนโดยสงมอบภารกิจ ทรั พ ย สิ น และบุ ค ลากรตามหลั ก เกณฑ ที่
กําหนด
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เพื่อใหการถายโอนเปนไปอยางราบรื่นและชวยใหสถานีอนามัย สามารถดําเนินการให บ ริ ก ารแก
ประชาชนไดอยา งตอเนื่องและมีคุณภาพ องคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น จึ ง ควรดํ า เนิ น การในเรื่ อ งต า งๆ
ตามลําดับ ดังนี้
1. กอนยื่นคํารองขอรับการประเมินความพรอม
เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวง/ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการถายโอน
สถานีอนามัย ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ
1.1 ผูบริหารทองถิ่นควรแตงตั้งคณะทํา งานเพื่ อ ศึ ก ษา ทํ า ความเข า ใจถึ ง หลั ก เกณฑ
วิธีการ ขั้นตอน เงื่อนไข เกี่ยวกับการถายโอน โดยขอความรวมมือจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขใน
พื้นที่ สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน/หมูบาน และผูทรงคุณวุ ฒิ ใ นพื้ น ที่ ม าร ว มเป น คณะทํ า งานฯ ให
ขอคิดเห็น ตอการกําหนดกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการ
1.2 นําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น ของสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
เกี่ยวกับผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะมีตอการบริหารงานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และการ
ใหบริการแกประชาชนในทุกๆ ดาน
1.3 นําขอคิดเห็นจากที่ประชุมสภาทองถิ่นมาจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อเสริ ม จุ ด แข็ ง
และแกไขจุดออน เพื่อรองรับการประเมินและการบริหารงานสถานีอนามัย ในระยะเวลาต อ ไปเมื่ อ ได รั บ
การถายโอน
1.4 จัดเตรีย มขอมูล สถิติ เอกสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ย วของกับตัวชี้วัดในการประเมินความ
พรอม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ที่จะมาทํา การประเมินตอไป
1.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและเขา ใจถึงการที่องคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น จะ
ขอรับถายโอนสถานีอนามัย จากกระทรวงสาธารณสุขมาดําเนินการ และรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการในเรื่องที่จํา เปนเพื่อใหเกิดการยอมรับ
1.6 นําเรื่องเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอรับความเห็ น ชอบให มี ก ารรั บ
โอนสถานีอนามัย
2. การยื่นคําขอประเมินความพรอม
เมื่อสภาทองถิ่ น ให ค วามเห็ น ชอบให รั บ โอนสถานี อ นามั ย แล ว ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น จะต อ ง
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับแบบฟอรมคําขอรับการประเมิน กรอกข อ มู ล และ
จัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (เชน รายงานการประชุมสภาทองถิ่ น ) แล ว จั ด ส ง คํ า ขอพร อ มเอกสาร
ประกอบใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกอนถึงกําหนดวันสุดทายในการยื่นคําขอ ประมาณ 3-5 วั น
(หากจะตองแกไขจะไดดําเนินการไดทัน)
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3. การเตรียมการเพื่อรองรับการถายโอน
3.1 ดานการบริหารจัดการ
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองศึกษาวิเ คราะห ทําความเขาใจในภารกิจการจัดบริการ
ดานสาธารณสุขของสถานีอนามัย โดยละเอียดถึงกิจกรรมตางๆ ทั้งดานวิชาการ ขั้นตอน และระยะเวลา การ
ปฏิบัติในแตละกิจกรรม ทั้งนี้ โดยการประสานขอรับคําแนะนําจากสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ หรือเจาหนาที่
ของสถานีอนามัย โดยอาจเชิญบุคคลเหลานี้มาเปนวิทยากรในการประชุมตามความเหมาะสม
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาหรือคําแนะนําตาม ขอ 1) มา
พิจารณาจัดหมวดหมู กําหนดแผนงาน/โครงการ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การต อ ไปให ต อ เนื่ อ ง หรื อ กํ า หนด
โครงการ/กิจกรรมขึ้นใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการใหบริการประชาชนเมื่อไดรับการถายโอนแลว
3) ดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้ ง แผนพั ฒ นาประจํ า ป
(ที่จ ะใชในปงบประมาณที่ไดรับการถายโอน) และแผนพัฒนา 3 ป ใหครอบคลุมกิจกรรม/โครงการ ที่
ไดศึกษาวิเคราะหมาแลว
4) จัดการประชุมชี้แจง ทํา ความเขาใจกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ถึงภารกิจ
ที่จะเพิ่มขึ้น และการควบคุมบังคับบัญชา และการประสานงานระหวา งหนวยงานภายใน เพื่อใหเกิดควา ม
เขาใจที่ถูกตองตรงกัน และเกิดความราบรื่นในการบริหารงาน
3.2 ดานงบประมาณ/การเงิน
1) เตรีย มการจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับการถายโอน โดยตองคํานึงถึ ง การที่ จ ะทํ า ให
การใหบริการประชาชนและการพัฒนาคุณ ภาพของบริการดานสาธารณสุ ข แก ป ระชาชนไม ห ยุ ด ชะงั ก
หรือมีคุณภาพลดลงกวาเดิม โดยการประสานงานอยา งใกลชิดกับเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข เพื่ อ ขอข อ มู ล
แผนงาน/โครงการตางๆ และงบประมาณที่จะตองใช ซึ่งไดเคยจัดทําไวแลวมาพิจารณาตั้งงบประมาณให
ตอเนื่องกัน ทั้งในสวนที่เปนรายจา ยประจําและรายจา ยเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ การจัดทํางบประมาณ คงใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
2) ศึกษาทํา ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติในการรับเงิน เบิกจา ยเงิน ในเรือ่ งทีม่ ี
ความแตกตางระหวา งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสถานีอนามัย โดยเฉพาะในสว นที่ อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นยังไมเคยปฏิบัติมากอน หรือยังไมม ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่ อ งนั้ น ๆ เช น การ
จา ยเงินบํารุงของหนวยบริการ, การจายเงินบริการระบบหลักประกันสุขภาพ, การจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการสาธารณสุข เปนตน
3.3 ดานบุคลากร
1) ศึกษา วิเ คราะหปริมาณงาน และจัดทําโครงสรางสว นราชการเพื่อรองรับการถา ยโอน
รวมทั้งการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ โดยจะตองคํานึ ง ถึ ง การจั ด ระบบเพื่ อ
รองรับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่จะถายโอนมาสังกั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พร อ มกั บ
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ภารกิจ และความกาวหนาของบุคลากรสายงานสาธารณสุขในอนาคต ทั้งนี้ จะตองมีความเหมาะสมกั บ
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
2) การกําหนดโครงสรางกอง/สวนสาธารณสุขและสิ่ ง แวดล อ ม เป น ไปตามตั ว อย า ง
แผนภูม ิที่แนบมานี้
3) การดําเนินการเพื่อขออนุมัติจัดตั้งสวนราชการและหลักเกณฑ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล
ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) แลวแตกรณี
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการขอรั บ
งบประมาณหรือการเบิกจา ยเงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโยชน ต า งๆ ของบุ ค ลากรที่ ถ า ยโอนจาก
เงินอุดหนุนเพื่อการถายโอนบุคลากร ทั้งนี้ ควรประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ให ท ราบ
ถึงจํานวนบุคลากรที่จะถา ยโอน และคาใชจายเกี่ยว กั บ เงิ น เดื อ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน ต า งๆ ไว แล ว
ประสานกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไวลวงหนากอนจะมีการถายโอน
3.4 ดานทรัพยสิน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจัง หวั ด /อํ า เภอ และ
สถานีอนามัย ทําการสํารวจบัญชีทรัพยสิน พัสดุ ครุภัณฑ และสภาพการใช ง าน โดยจั ด ทํ า บั ญ ชี ไ ว โ ดย
ละเอียด เพื่อทําการสงมอบระหวา งกันและดําเนินการตามระเบีย บพัสดุของแตละหนวยงานตอไป
4. การดําเนินการหลังรับการถายโอน
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการรับโอนสถานีอนามัย ใหกระทรวงมหาดไทย
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดมีการลงนามในบันทึกการส ง มอบ
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสินแลว
2) ในปแรกของการรับโอนองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดให มี ก ารประชุ ม สรุ ป ผล
การดําเนินงานภายหลังจากที่ไดรับการถายโอนมาแลวทุก 2 เดือน โดยเชิญนายแพทยสาธารณสุข จั ง หวั ด
สาธารณสุขอําเภอ หรือผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมเพื่อประเมินผลสําเร็จและปญ หาอุ ป สรรค ตลอดจน
ขอรับคําแนะนําชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ
3) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการติดตามประเมิ น ผลฯ ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง ขึ้ น และนํ า
ขอสังเกต/คําแนะนําไปปรับปรุงการบริหารและการใหบริการแกประชาชนใหดีย ิ่งขึ้น
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โครงสรางกอง / สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
กอง / สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6/7หรือ 8)
หัวหน าสถานบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข 6/7หรือ 8)

งานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดลอม

งานปองกันและควบคุม
โรคติด ตอ

งานบริการสาธารณสุข

- งานอาชีสอนามัย
- งานสุขาภิบาล
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมมลพิษ
- งานติดตามสอบสวน

-

- งานรักษาพยาบาล
- งานทันตกรรม
- งานอนามัยโรงเรียน

งานเฝาระวัง
งานระบาดวิท ยา
งานโรคติดตอ และสัตวนําโรค

งานสงเสริม สุขภาพ

- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูล ฐาน
- งานสงเสริมการออก
กําลัง กาย
- งานปองกันยาเสพติด
- งานควบคุมมาตรฐาน
อาหารและน้ํา
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4. ขั้นตอนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพร อ มองค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย ดําเนินการพัฒนากําหนดกลไก กระบวนการหลั ก เกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนสถานี อ นามั ย เสนอต อ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิ จ เกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข ให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบ
4.2 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขแกองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่น ใหความเห็นชอบและเสนอตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอ งถิ่ น เพื่ อ
ขอความเห็นชอบ
4.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาใหความเห็ น ชอบและ
ประกาศเปนหลักเกณฑแนวทางการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น และแจ ง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงองคกรปกครองสว นท อ งถิ่ น พร อ มส ง ประกาศหลั ก เกณฑ
แนวทางการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทราบ และแจ ง ให ส มั ค รขอรั บ
การประเมิน เพื่อขอรับการถายโอนสถานีอนามัย
4.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงใบสมัครยื่นความประสงคขอรั บ การประเมิ น ความพร อ มฯ ตาม
แบบฟอรม และสถานที่ที่กําหนด
4.6 คณะทํางานประเมินความพรอมขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น และประเมินผลการดําเนินงาน
หลังการถายโอน ดําเนินการประเมินความพรอม ตามหลั กเกณฑและวิธีการที่กําหนด และรายงานผลการ
ประเมิน
4.7 คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่ นระดั บ
จังหวัด รายงานผลการประเมินความพรอมขององค กรปกครองสวนทองถิ่นที่ ผานการประเมิน เพื่อขออนุมั ติ
ดําเนินการถายโอนตอสวนกลาง พรอมบั ญชี รายละเอียดรายการของสถานีอนามัย ที่จะถา ยโอน ประกอบดวย
บัญชีภารกิจสถานีอ นามัย บัญชีบุคลากรที่จะถายโอน บัญชีทรัพยสิน บัญชีที่ดินและสิ่งก อสราง ฯลฯ
4.8 กระทรวงสาธารณสุข แจงผลการพิจารณาและมอบอํานาจใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
4.9 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองคกรปกครองสวนท องถิ่น ดําเนินการถายโอนและรับโอนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนด โดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้ นตอนฯ
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5. กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เมื่อสวนกลาง เห็นชอบให ดําเนินการถายโอนแลว มีกระบวนการและขั้น ตอน ดัง นี้
5.1 ดานทรัพยสินและภารกิจ
5.1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงสํา นักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีอนามัย เปาหมาย
ดําเนินการสํารวจและจัดทําบัญชีท รัพยสินและบั ญชีภารกิจ เพื่อเตรีย มสงมอบ
5.1.2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนท องถิ่น กําหนดวันสงมอบ
5.1.3 ดําเนินการสงมอบ โดยการจัดทําบันทึกการสงมอบ และ บัญชีแสดงทรัพยสิน บั ญชีแสดง
ภารกิจที่สงมอบ ตามแนวทางปฏิบัติในการถายโอนภารกิจ (ภาคผนวก)
5.1.4 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูลงนามสงมอบ นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผู ลง
นามรับมอบ ประธานหรื อคณะอนุก รรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก องคก รปกครองสวน
ทองถิ่น ระดั บจังหวัด 1 คน สาธารณสุขอําเภอในพื้นที่ หัวหนาสถานีอนามัย ที่ถายโอนลงนามเปนพยาน
5.1.5 การสงมอบที่ดินและสิ่งกอสราง สงมอบโดยอาศัย ผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กํ า หนดแผนและ
ขั้นตอนฯ และแผนการกระจายอํานาจฯ ขอ 6.1.2 (17) ระเบียบกรมธนารักษวา ดวยการรับคืนที่ราชพัสดุแ ละการ
ผอนผันการสงคืนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการจั ด หาประโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
พ.ศ. 2547 และระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 157 โดยมีขั้นตอนการดํ า เนิ น การ
ดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงกรมธนารักษ จะส ง มอบคื น ที่
ราชพัสดุ ซึ่งประกอบดวยที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่ อ ให เ ป น ไป ตาม พ.ร.บ. กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. กรมธนารักษ แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบีย นเปนที่ ราชพัส ดุ
3. สํา นักงานสาธารณสุขจังหวัด สงมอบคืนที่ราชพัส ดุและสิ่งกอสราง ตามระเบีย บกรมธนา
รักษวา ดวยการรับคืน ที่ราชพัสดุและการผอนผันการสง คืนที่ ราชพัส ดุ พ.ศ. 2526 ตามแบบสงคืนที่ ราชพัส ดุ
ทบ. 6 และแบบสงมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ ทบ. 10
4. สํา นักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใชประโยชนที่ ราชพัสดุจาก
กรมธนารักษ ตามระเบีย บกระทรวงการคลังวา ดวยการจัดหาประโยชนในที่ ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ตอไป
5.1.6 การสงมอบทรั พยสิน (วัสดุ ครุภัณ ฑ)สงมอบโดยอาศัย ผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ และแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2544 ขอ 6.1.2 (17) และระเบีย บสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 157
5.1.7 การสงมอบภารกิจ สงมอบโดยอาศัย ผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กํา หนดแผนและขั้นตอนฯ
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 ดา นบุคลากร ถายโอนโดยอาศัย ผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ และแผนการ
กระจายอํานาจฯ ขอ 6.5.2 ดังนี้
5.2.1ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทําบัญชี รายชื่อบุค ลากรสาธารณสุขที่สมัค รใจถายโอน
ตามรายชื่อที่ไดรับอนุมั ติจากสวนกลางแลว แนบทายบันทึกการสงมอบ
5.2.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ดําเนินการรับโอนบุ คลากรตามบัญชีแ นบทายบันทึกการสง
มอบ และกํา หนดกรอบอั ตรากํา ลัง รองรั บบุคลากร ในบัญชีรายชื่อบุ คลากรแนบทายบันทึก
5.2.4 ลูกจางชั่วคราวที่มีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
บรรจุแตง ตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและโครงสรางกรอบอัต รากําลัง
ในการถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัย ผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจฯ มาตรา 12 (5) และแผนการกระจายอํ า นาจฯ ข อ 6.1.2 (8)(15) ข อ 6.3 ข อ 6.5.2 และแผน
ปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ ข อ 5.3 (6) กรณี ก ารถ า ยโอนในภายหลั ง ให ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แ ละ
วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยา ย การโอน การให ป ฏิ บั ติ ร าชการและการยื ม ตั ว ข า ราชการของ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541 มีหลักเกณฑ และวิธีดําเนินการดังนี้
 การโอนไปรับราชการทางกระทรวง ทบวง กรมอื่น
คุณสมบัติของผู ขอโอน
- ตองปฏิบัติงานในสัง กัดสํานั กงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข มาแลวไมนอยกวา 1 ป และใน
กรณีม ีขอผูกพัน ชดใช ทุนให ปฏิบัติตามระเบีย บหรื อขอ ผูกพั นที่กําหนดไวในขณะนั้น
วิธีดําเนินการใหโ อน มีขั้นตอนดัง นี้
1. ผูขอโอน ไปยื่นเรื่องขอโอนยังกระทรวง ทบวง กรม ที่จะขอโอนไป
2. กระทรวง ทบวง กรม ที่จะรับโอนนั้น สงเรื่องใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา
3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอบถามความเห็นและขอมูล การโอน
ไปยังจังหวัดหรือหนวยงานของผูขอโอน
4. จังหวัดหรื อหนวยงานของผู ขอโอน แจงความเห็นและขอมูล การโอนไปใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ
5. กลุมบริ หารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอปลัดกระทรวงเพื่อ
พิจารณาอนุมัติและลงนามหนังสือแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่รับโอนทราบเพื่อออกคําสั่งรับ โอน
7. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งให โอนแลวแจงจังหวัด หรือ หนวยงานตนสังกั ด
สวนราชราชการที่รับ โอน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
8. จังหวัดหรื อหนวยงานตนสัง กัดแจงผู รับโอนทราบ และใหปฏิบัติงานทางสังกั ดใหม ภายใน
15 วัน นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง

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

42

6. กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถายโอน
6.1 กระทรวงสาธารณสุขรวมกับคณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น ระดับจัง หวัด จัดใหมีการประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น ทราบอยา งตอเนื่อง ในประเด็น
6.1.1 การประเมิลผลสําเร็จของการถายโอน
6.1.2 การประเมินการปฏิบั ติงานขององคก ร
6.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุค ลากร
6.1.4 การประเมินผลสําเร็จตอ การใหบ ริการแก ประชาชนตามกลุมเปาหมาย
6.1.5 การประเมินผลความพึงพอใจของบุค ลากรผูใ หบริ การ และประชาชนผู รับบริ การ
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ผังกลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัย ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับ
ระดับชาติ

คณะกรรมการ
อํานาจหนาที่
ภารกิจดําเนินการ
1.คณะกรรมการการกระจาย
1.ตาม พ.ร .บ.กําหนดแผนและขั้ นตอนฯ 1.แตงตั้งคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
อํานาจใหแกองคก รปกครองสว น ม. 12
บริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับ
ทองถิ่น
สาธารณสุขแกองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น

ระเบียบ / กฎหมาย
1.พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ ม.13

2.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
บริหารการถายโอนภารกิจ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขแก
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น

2.1 คําสั่งคณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ ที่ 8 /
2545 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2545

2.1 กําหนดกลไก กระบวนการ
หลักเกณฑและวิธีป ระเมินความพรอม
อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ.
2.2 กําหนดแผนและแนวทางสงเสริม
ความพรอม อปท. เพื่อรองรับ การถาย
โอน สอ.
3.3 กําหนดแผนและเปาหมายการถาย
โอน สอ. ใหแก อปท.

2.1 ใหความเห็นชอบ
- กลไก กระบวนการหลั กเกณฑ และวิธี
ประเมินความพรอม อปท. เพื่อรองรั บ
การถายโอนสอ.
- แผนและ แนวทางสงเสริมความพรอม
อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ.
- แผนและเปาหมายการถายโอน สอ.
ใหแก อปท.
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ระดับ
คณะกรรมการ
สวนกลาง 1.คณะกรรมการกําหนด
กลไก กระบวนการ
หลักเกณฑและวิธี
ประเมินความพรอม
อปท. เพื่อรองรั บการ
ถายโอน สอ.

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

อํานาจหนาที่
1.พัฒนากลไก กระบวนการ
หลักเกณฑและวิธีป ระเมินความ
พรอมของ อปท. เพื่อรองรับ การถาย
โอน สอ. และดําเนินการทดลอง
ปฏิบัติในบางพื้นที่ที่มีความพรอม
เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นต อไป

ภารกิจดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อดําเนินการ
1.1 คณะอนุก รรมการพัฒนากลไก และกระบวนการ
ในการสนับสนุนการถายโอน สอ. ใหแก อปท.
1.2 คณะอนุกรรมการพัฒ นาหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ระบบ/กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอน
สอ. ใหแก อปท.
1.3 คณะอนุกรรมการศึกษาและพั ฒนาระบบ
ประเมินผล และถอดบทเรียนจากการทดลองการ
ถายโอน สอ.ใหแก อปท.

ระเบียบ / กฎหมาย
1. คํา สั่งกระทรวง
สาธารณสุข
ที่ 715 / 2549
ลงวันที่ 17 สิงหาคม
2549

2. พิจารณากํา หนดแนวทาง กลไก
กระบวนการถายโอนสถานีอนามัย
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น
โดยเฉพาะในประเด็น:-

1.กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจถายโอนฯ
2.กลไกและกระบวนการในการสนับสนุ นการ
ดําเนินการถายโอนฯ
- การสนับสนุ นทั่วไป
- การสนับสนุ นเฉพาะการถายโอน สอ.ใหแก อปท.
- การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลไกปจจุบันไป สู
กลไกใหม
3. แตงตั้งคณะทํา งานไดตามความเหมาะสม
4. หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. คํา สั่งคณะกรรมการ
กําหนดกลไก
กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมินความ
พรอมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อรองรับ
การถายโอนสถานีอ นามัย
ที่ 1/2549 ลงวันที่
4 ก.ย. 49
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ระดับ
คณะกรรมการ
สวนกลาง 3.คณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลั กเกณฑ
เงื่อนไข และระบบ/
กลไกการประเมิน
ความพรอมในการถาย
โอน สอ. ใหแก อปท.

4. คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาระบบ
ประเมินผล และถอด
บทเรีย นจากการทดลอง
การถายโอน สอ. ใหแก
อปท.

อํานาจหนาที่ / ภารกิจดําเนินการ

ระเบียบ / กฎหมาย
2. คํา สั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลั กเกณฑ และวิธี
1.กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขสําคัญในการถาย
ประเมินความพรอมอปท. เพื่อรองรับ การถายโอน สถานีอนามัย
โอนสถานี อนามัย ใหแกอปท.
ที่ 1/2549 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549
2. กํา หนดระบบ/กลไกการประเมินความ
พรอมของอปท. ที่จะรับการถายโอนสถานี
อนามัย
3. เสนอปรับปรุ ง กฎเกณฑ กฎหมาย และ
ระเบียบตางๆ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ เพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และกลไกในข อ 1. และ 2.
4. หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
5. แตงตั้งคณะทํา งานไดตามความเหมาะสม
2. คํา สั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลั กเกณฑ และวิธี
1.ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล และ
ประเมินความพรอมอปท. เพื่อรองรั บการ ถายโอนสถานีอ นามัย
ถอดบทเรียนจากการทดลองเรื่องการถายโอน
ที่ 1 / 2549 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549
สถานีอนามัย ใหแกอปท.
2.หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3.แตงตั้งคณะทํา งานไดตามความเหมาะสม
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ระดับ
ภูมิภาค

คณะกรรมการ

อํานาจหนาที่ / ภารกิจดําเนินการ

1.1 คณะอนุก รรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุข ใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัด จํานวน 18 คน

1.กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสอ.ใหแก อปท.ใหสอดคลอ งกับ
สวนกลาง
2. ประเมินความพรอ มของ อปท. และประเมินผลการดําเนิน งานหลังการถายโอน
3. เห็น ชอบใหถ ายโอน สอ. ให อปท. แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและระดับชาติ
5. ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น
6. กําหนดมาตรฐานการดําเนิน งานสาธารณสุข และมาตรฐานการบริการของสถานบริการสาธ ารณสุ ข ใ น สั ง กั ด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสวนกลาง
7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.ใหความเห็น ชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในสวนของ
งบประมาณอุดหนุน จากกระทรวงสาธารณสุข
9. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคก รปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ รองรับการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขอย างมีประสิ ทธิภาพ
10. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแ กอ งคกรปกครองสวนทองถิน่
มอบหมาย
11. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจ ที่มอบหมาย
- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 3 ให นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอชื่อ 1 คน สมาคมเทศบาลเสนอชื่อ 1 คน
และชมรมองคก ารบริหารสวนตําบลเสนอชื่อ 1 คน
- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 4 ประกอบดวย ผอ .รพศ หรือ รพท. 1 คน ผอ.รพช. คัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน
สสอ. / สสก. คัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ 1 คน
- คณะอนุกรรมการตาม ขอ 5 ใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติง านประจํ าสถานีอ นามัย คัดเลือกกันเองและ เสนอชือ่ (อาจ
แบงสัดสวน หัวหนาสอ. 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน)

กฎหมาย
แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
กระจายอํานาจตาม ม. 13
และตามความในแผนการ
กระจายอํานาจ
ขอ 6.5.3 )
แผนกระจายอํานาจ ขอ
6.5.1
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ระดับ
ภูมิภาค

คณะกรรมการ
1.2 คณะทํางานประเมินความพรอม
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น
และประเมินผลการดําเนินงานหลัง
ถายโอน จํา นวน 9 คน

อํานาจหนาที่ / ภารกิจดําเนินการ
กฎหมาย
1. ประเมินความพรอมขององค กรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย แตงตั้งโดยคณะอนุกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
กระจายอํานาจฯ ตาม ม. 13
2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการ
กระจายอํานาจฯ
3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถาย
โอน
- คณะทํา งานตาม ขอ 2 ใหนายกองค การบริ หารสวนตําบล คัดเลื อก
กันเอง และเสนอชื่ อ 3 คน
- คณะทํา งานตาม ขอ 3 ใหคณะกรรมการตามขอ 1.1 สรรหาและ
คัดเลือกใหเหลื อ 3 คน
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ระดับ

หนวยงานสวนภูมิภาค
อํานาจหนาที่ / ภารกิจดําเนินการ
1.3 สํานักงาน
มีอํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้น ที่จังหวัด
ภูมิภาค สาธารณสุขจังหวัด
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้ นที่จังหวัด
3. กํา กับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จัง หวัด เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผู บริ โภคดานสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรื อที่ไดรั บมอบหมาย
อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถา ยโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ
1. จัดใหมีกลุมงานหรือผู รับผิดชอบหลั กทําหนาที่ป ระสานงาน รวบรวมขอมูลและทําหนาที่ห นวยงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท.
2.ชวยเหลือ สนับสนุ นและเสริมสรางสมรรถนะขององค กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับ การถายโอน
ภารกิจสาธารณสุขอยา งมีประสิทธิภาพ
3. เสนอขอมูลดานการบริ หารงานสาธารณสุข ดานการบริ การสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ขอมูล
และแนวทางการกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่ อจัดการดานสุ ขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตได
อยา งมีประสิทธิภาพ และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้ง ดานสงเสริมสุขภาพการ
ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทุก กลุม ทุกพื้ นที่
รวมทั้งระบบสงตอ ปกติแ ละฉุกเฉิน แกคณะทํางานฯ
4. กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนั บสนุน การปฏิบัติ ของหนวยงานสาธารณสุขที่ถายโอนให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุมครองผูบริ โภคดานสุขภาพ

กฎหมาย
กฎกระทรวง
สาธารณสุข ป 2545

แผนกระจายอํานาจ
ขอ 6.5.1
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ระดับ หนวยงานสวนภูมิภาค
อํานาจหนาที่ / ภารกิจดําเนินการ
กฎหมาย
กฎกระทรวง
ภูมิภาค 1.4 สํานักงาน
มีอํานาจหนาที่ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือ
สาธารณสุข ป 2545
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้น ที่จังหวัด
สาธารณสุขอํา เภอ
2. ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้ นที่จังหวัด
3. กํา กับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานสาธารณสุขใน
เขตพื้นที่จัง หวัด เพื่อใหการปฏิบั ติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรื อ
ที่ไดรับ มอบหมาย
แผนกระจายอํานาจ ขอ 6.5.1
อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ
1. จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิ ดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและ
ทําหนาที่ หนวยงานเลขานุการ คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขใหแก อปท.
2. ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนท องถิ่น
เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
3. เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข
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รายละเอียดคําแนะนําประกอบการถายโอน
ประเภทรายการ
บัญชี รายละเอียดรายการที่ถายโอน
บุคลากร
1. บัญชีรายชื่อบุค ลากรที่สมัค รใจถายโอน
1.1 บัญชี ขาราชการ
1.2 บัญชี ลูกจา งประจํา
1.3 บัญชี ลูกจา งที่มีตําแหนงสายงานในกระทรวงสาธารณสุข
1.4 บัญชี ลูกจา งอื่นๆ
ภารกิจ
1. บัญชีรายการภารกิจที่จะดําเนินการถายโอน
- บัญชีรายละเอียดตางๆที่มี

ทรัพยสิน / ที่ดิน / 1. บัญชีรายการทรั พยสิน วัสดุ ครุภัณ ฑ
สิ่งกอสราง
2. แบบสงคืนที่ราชพัสดุ ตามแบบ ทบ. 6
3. แบบสงมอบ – รับมอบที่ราชพัสดุ ทบ. 10

โอนโดยระเบียบ / โดยผลของกฎหมาย
หมายเหตุ
1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้ นตอนฯ 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)
1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้ นตอนฯ 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
1. พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้ นตอนฯ ป 2542
2. แผนการกระจายอํานาจ ฯ พ.ศ. 2545 ขอ 6.1.2 (17)
3. แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
4.และตามระเบีย บกรมธนารักษวาดวยการรับคืน ที่ราช
พัสดุและการผอนผั นการสง คืนที่ ราชพัส ดุ พ.ศ. 2526
5.ระเบีย บกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนใน
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547

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

51

กลไกการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแก อปท.
อํานาจตาม พ.ร.บ. ม. 12

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิ จ
เพื่อบริหารการถายโอน ภารกิจเกี่ย วกับสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น .

กระทรวงสาธารณสุข

ใหความเห็นชอบ
อํานาจตาม
พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
ม. 13

คําสั่งคณะกรรมการ
กระจายอํานาจที่ 8 / 45
ลว. 24 ก.ค. 45

กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมินความพรอม อปท. เพื่อ
รองรับการถายโอน

กําหนดแผนและแนวทางการสงเสริม
ความพรอมของ อปท.
กําหนดแผนและเปา หมายการถายโอน
สอ. ใหแก อปท.

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
กลไก กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมินความพรอม อปท.
เพื่อรองรับการถายโอน สอ.

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 715/49 ลว. 17 ส.ค.49
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กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการกําหนดกลไก
กระบวนการหลักเกณฑและวิธี
ประเมินความพรอม อปท. เพื่อ
รองรับการถายโอน สอ.
1. พัฒนากลไก กระบวนการ หลักเกณฑ
และวิธีประเมินความของพรอม อปท.
เพื่อรองรับการถายโอน สอ. และ
ดํา เนินการทดลองในบางพื้นที่ที่มีความ
พรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายผลตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกอปท.ตอไป
2. แตงตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ

คําสั่งคณะกรรมการกําหนดกลไก
กระบวนกวนการฯ
ที่ 1 /49 ลว. 4 ก.ย. 49

คณะอนุกรรมการพัฒนา
กลไกและกระบวนการในการสนับ
สนุนการถา ยโอน สอ. ใหแก อปท.

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ
เงื่อนไขและระบบกลไกการประเมิน
ความพรอมในการถายโอน สอ.
ใหแก อปท.

คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนา
ระบบประเมินผล และถอดบทเรียนจาก
การทดลองถายโอน สอ. ใหแก อปท.

พิจารณากําหนดแนวทาง กลไก กระบวนการถายโอน
สถานีอนามัย ใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะในประเด็น: 1) กลไกและกระบวนการ ใน
การตัดสิ นใจถายโอนฯ 2) กลไกและกระบวนการ ใน
การสนับสนุ นการดําเนิน การถายโอนฯ
1.กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขสําคัญในการถายโอน สอ.ใหแก อปท.
2. กําหนดระบบ/กลไก การประเมิน ความพรอมของ อปท. ที่จะรั บการ
ถายโอน สอ.
3. เสนอปรับปรุงกฎเกณฑ กฎหมายและระเบียบตางๆ รวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อใหสามารถดําเนิน การไดตามหลักเกณฑ เงื่อ นไข และกลไก
ในขอ 1. และ 2.

ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล และถอด
บทเรีย นจากการทดลองเรื่องการถายโอนสถานี อนามัย
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น
ตัดออกดวย
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กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะอนุกรรมการสงเสริมการถา ยโอน
ภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับจังหวัด18 คน
แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ
กระจายอํา นาจฯ
อํานาจตาม
พ.ร.บ.ขอ 13 และ
แผนฯ ขอ 6.5.3

คณะทํา งานประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประเมินผลการดําเนินงานหลังถาย
โอน 9 คน

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอน สอ.ใหแก อปท.
2. เห็นชอบใหถายโอน สอ. ให อปท. แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลใหสวนกลางและระดับชาติ
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย
5. ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น ในดา น
- การโอนยา ย การรับโอน การกําหนดตํา แหนงและกรอบอัตรากําลัง- ความกาวหนาและสวัสดิการ
- การจัดสรรโควตานักเรียนทุน - การกระจายกําลังคนและการพัฒนากําลังคนของทองถิ่ น
6. กํา หนดมาตรฐานการดํา เนินงานสาธารณสุข และมาตรฐานการบริการของสถานบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ให สอดคลองกับสวนกลาง
7. กํา หนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
8.ใหความเห็นชอบแผนงานดา นสาธารณสุขขององคกรปกครองสว นทองถิ่ น ในสวนของ
งบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
9.ชวยเหลือ สนับ สนุ นและเสริมสรา งสมรรถนะขององคกรปกครองสวนท องถิ่น เพื่อรองรับการถา ย
โอนภารกิจสาธารณสุขอยา งมีประสิทธิภาพ
1.ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนท องถิ่ นและสถานีอนามัย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ
3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถายโอน
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กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

สํานักงานสาธารณสุข
อํา เภอ

1. อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง
2.อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถา ยโอนภารกิจดา นสาธารณสุข คือ
2.1 จัดใหมีกลุมงานหรื อผูรั บผิดชอบหลัก ทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทําหนาที่ห นวยงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท.
2.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะของ อปท. เพื่อรองรั บการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยาง มีประสิ ทธิภาพ
2.3 เสนอขอมูล ดานการบริ หารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ข อมูลและแนวทาง
การกําหนดระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่ อจัดการดานสุ ขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยา งมีประสิทธิภาพ
และขอมูลและแนวทางกําหนดระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟน ฟู
สภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทุ กกลุม ทุก พื้นที่ รวมทั้งระบบส งตอปกติแ ละฉุกเฉินแกคณะกรรมการฯ
2.4 กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบั ติของหนวยงานสาธารณสุขที่ถายโอนให อปท.ทองถิ่น เพื่อให การ
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
1.อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง
2.อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถา ยโอนภารกิจดา นสาธารณสุข คือ
2.1 จัดใหมีกลุมงานหรื อผูรั บผิดชอบหลัก ทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทําหนาที่ หนวยงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท.
2.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคก รปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 เสนอขอมูล ดานการบริ หารงานสาธารณสุข ดานการบริ การสาธารณสุข
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ขั้นตอน กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอม อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ.
พัฒนากลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความของพรอม อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ. และดําเนิ นการทดลองในบางพื้นที่ที่มี
ความพรอม เพือ่ ใหสามารถนําไปขยายผลตามแผนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท.ตอ ไป โดยแตงตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ

เสนอคณะคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เสนอคณะกรรมการการกระจายอํ
นาจให
มีตอาหน
าถัดไปแก อปท.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศเปนกลไก หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
และแจงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น แจง อปท. พรอมสงประกาศ กลไก กระบวนการ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม อปท. เพื่อรองรับการถายโอน สอ.
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ตอจากหนากอน

อปท. สงใบสมัครขอรับการประเมินตามแบบฟอรมและเอกสารและสถานที่ที่กําหนด
คณะอนุกรรมการสง เสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18 คน
พิจารณาและดําเนินการประเมินโดยคณะทํางานประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเมินผลการดําเนินงานหลังถายโอน 9 คน

คณะอนุกรรมการสง เสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานผลตามเอกสาร แบบฟอรมที่กําหนด เพื่อขออนุมัตติ อ สวนกลาง

สวนกลาง
( กระทรวงสาธารณสุ
ข ) พิจารณาอนุมัติ แจง สวนภู มิภาคพร
คณะอนุ
กรรมการพั
ฒนากลไกและกระบวนการในการสนั
บสนุอนมมอบอํานาจ
การถ
ายโอนสถานี
ยใหแจสาธารณสุ
กองคกรปกครองส
วนทองถิวนท่นองถิ่น ระดับจังหวัด
คณะอนุ
กรรมการส
ง เสริมการถอานามั
ยโอนภารกิ
ข ใหแกองคกรปกครองส
โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ) แจง อปท. ที่ไดรับอนุมัติ กําหนดวัน
และดําเนินการมอบโอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
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หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดา น
สาธารณสุข
การประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดานสาธารณสุข
การประเมินความพรอมขององค กรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการดานสาธารณสุข ใหดําเนินการ
ออกเปนประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น โดยกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด การดานสาธารณสุขขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมดังกลาว ใชในกรณีขอรั บการถายโอนสถานีอนามัย จากกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก (8 ตัวชี้วัด ) ดังนี้
องคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก
1. ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นในการจัดหรือการมีสวนรวมจัด การดาน
สาธารณสุข มี 4 ตัว ชี้วัด คือ
1.1 ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนท องถิ่นจัด หรื อมีสวนรวม หรือสงเสริม สนับสนุน
การจัดการดานสาธารณสุข จนถึงป ปจจุบัน
1.2 ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข
1.3 ความรวมมือของชุมชนกับองค กรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการดาน
สาธารณสุข เชน ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม เปนตน
1.4 องคกรปกครองสวนท องถิ่น ให การสงเสริมสนับสนุนสถานี อนามัย กอนขอรับโอน
เชน ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม เปนตน
2. มีแ ผนการเตรียมความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขหรือแผนพัฒนาการสาธารณสุข ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความพรอมดา นตาง ๆ ที่เหมาะสมในการจัดการดา นสาธารณสุข มี 1 ตัวชี้วัด คือ
2.1 การมีแผนลักษณะแผนกลยุทธหรือแผนงานโครงการ/กิจกรรมในการจัดการดาน
สาธารณสุข และ/หรือการมีแผนพัฒ นาระบบสงต อผูปวยและมีแผนรองรับ ในภาวะวิกฤตและการติด ตอของ
โรคระบาดรุ นแรง และ/หรือการมีแผนในการวางระบบ ควบคุม กํากับ ตรวจสอบนําไปสูการสรางความเชื่อมั่น
วา จะจัดการดานสาธารณสุขไดอยา งมีมาตรฐาน
3. วิธีการบริหารและการจัดการดานสาธารณสุข มี 1 ตัว ชี้วัด คือ
3.1 มีรูปแบบวิธีการบริ หารจัดการดานสาธารณสุข
4. การจัด สรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข มี 1 ตัว ชี้วัด คือ
4.1 สัดสวนการใช รายได (รวมเงินอุดหนุ นทั่วไปและเงินกูแตไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจากรัฐ) เพื่อการสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่ประเมิน)
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5. ความเห็นของประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอมในการจัดบริการดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 1 ตัว ชี้วัด คือ
5.1 ความเห็นของประชาชนและผูมีสว นเกี่ยวของในเขตบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตอความพรอมในการจัดบริการดานสาธารณสุขขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
ตัว ชี้วัดและระดับคุณภาพตามองคประกอบของเกณฑการประเมินความพรอมในการจัดการดา น
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ใชประเมินความพรอมขององค กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอรั บ
โอนสถานี อนามัย
องคประกอบ
ตัว ชี้วัด
ระดับคุณภาพ
1.ประสบการณของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัด
หรือมีสวนรวม
จัดการดาน
สาธารณสุข

1.ระยะเวลาที่ องคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น จัดหรือมีสวน
รวมหรือสง เสริมสนับสนุน
การจัดการดานสาธารณสุขถึง
ปท ี่ประเมิน

ระดับ 1 มีสวนรวมหรือสง เสริมสนับสนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา 1 ปง บประมาณ
ระดับ 2 มีสวนรวมหรือสง เสริมสนับสนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา 2 ปง บประมาณ
ระดับ 3 มีสวนรวมหรือสง เสริมสนับสนุนการจัดการ
ดานสาธารณสุขมาแลวไมนอยกวา 3 ปง บประมาณ
2. ผลการดําเนินงานดาน
ระดับที่ 1 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม ปองกัน
สาธารณสุข
โรคและสงเสริมสุขภาพ
ระดับที่ 2 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม ปองกัน
โรค,สรางเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับที่ 3 การมีผลการดําเนินงานดานการควบคุม
ปองกันโรค,สรางเสริมสุขภาพ,การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูส ภาพ
3. ความรวมมือของชุมชน
ระดับที่ 1 ชุมชนรวมมือ จัดกิจกรรมในดานการควบ
ในการจัดการสาธารณสุขของ คุมปองกัน โรคและสงเสริมสุขภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับที่ 2 ชุมชนรวมมือ จัดกิจกรรมด านการควบคุม
ปองกันโรค,สง เสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับที่ 3 ชุมชนรวมมือ จัดกิจกรรมด านการควบคุม
ปองกันโรค,สง เสริมสุขภาพ,การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูส ภาพ
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องคประกอบ

ตัว ชี้วัด
4. การสงเสริม สนับ สนุนแก
สถานีอนามัยกอนการขอรับ
โอน เชน ดานทรัพยสิน/ดาน
วิชาการ/ดานบริการและกิจกรรม /
ดานอื่นๆ

ระดับคุณภาพ
ระดับที่ 1 การมีการสงเสริม สนับ สนุน แกสถานีอนามัย
ดานใดดานหนึ่ง
ระดับที่ 2 การมีการสนับสนุนสถานีอนามัยในดาน
งบประมาณ วิชาการ บริการ และกิ จกรรม
ระดับที่ 3 การมีการสนับสนุนสถานีอนามัยในดาน
งบประมาณ วิชาการ บริการ และกิ จกรรมอยางตอเนื่อง

2. แผนการเตรียม
ความพรอมในการ
จัดการดาน
สาธารณสุขหรือ
แผนพัฒนาการ
จัดการดาน
สาธารณสุขซึ่งแสดง
ใหเ ห็นถึงความ
พรอมดานตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับระดับ
ประเภท และรูปแบบ
การจัดการ
สาธารณสุข
3. วิธีการบริหารและ
การจัดการดาน
สาธารณสุข

5. มีแผนในลักษณะแผนกล
ยุทธหรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและ/หรือ แผนพัฒนา
ระบบสง ตอ/แผนรองรับ ภาวะ
วิกฤติ/โรคติดตอระบาด
รุนแรง และ/หรือแผนในการ
วางระบบกํากับควบคุม
ตรวจสอบเพื่อนําไปสูความ
เชื่อมั่นวาจะจัดการดาน
สาธารณสุขไดอยางมี
มาตรฐาน

ระดับที่ 1 การมีแผนลักษณะกลยุทธหรือแผนงาน
โครงการ / กิจกรรมในการจัดการด านสาธารณสุข

6.รูปแบบวิธีการบริหารและ
การจัดดานสาธารณสุข

ระดับ 1 องคการปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการ /หรือมีสวนรวมจัดการสาธารณสุขในดาน
การควบคุมโรคและการสง เสริมสุขภาพ

ระดับที่ 2 มีแผนตามระดับ 1 และมีแผนเพื่อพัฒนาระบบ
สง ตอผูปวยและมีแผนรองรับในภาวะวิกฤติและการ
ติดตอของโรคระบาดรุนแรง
ระดับที่ 3 มีแผนตามระดับ 2 และมีแผนพัฒ นาระบบการ
ควบคุมกํากับตรวจสอบเพื่อนําไปสูเ พื่อสรางความเชื่อมั่น
วาจะจัดการดานสาธารณสุขใหมีมาตรฐานได

ระดับ 2 องคการปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
ดําเนินการ /หรือมีสวนรวมจัดการควบคุมโรคและ
การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับ 3 องคการปกครองสวนทอ งถิ่นสามารถ
ดําเนินการ/หรือมีสวนรวมจัดการด านการควบคุมโรค
และการสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลและการ
พื้นฟูส ภาพ
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องคป ระกอบ

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ

4. การจัดสรร
7.สัดสวนการใชงบประมาณ ระดับ 1 นอยกวารอยละ 5 ของรายไดเฉลี่ยตอป
งบประมาณเพื่อการ (รวมเงิน อุดหนุนทั่วไปและ
สาธารณสุข
เงินกู แตไมรวมเงิน อุดหนุน ระดับ 2 รอยละ 5 – 10 ของรายไดเฉลี่ยตอป
เฉพาะกิจจากรัฐ ) เพื่อการจัด
ระดับ 3 มากกวารอยละ10 ของรายไดเฉลี่ยตอป
การดานสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ป
งบประมาณยอนหลัง
5. ความเห็น ของ
ประชาชนและผูมี
สวนเกี่ยวของตอ
ความพรอมในการ
จัดการดาน
สาธารณสุขของ
องคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น

8. ความเห็น ของประชาชน
และผูมีสวนเกี่ยวของในเขต
บริการขององคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่นตอ ความพรอมใน
การจัดดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับ 1 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทอ งถิ่นนอย
กวารอยละ 50 เห็น วามีความพรอม
ระดับ 2 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทอ งถิ่น
รอยละ 50 – 80 เห็น วามีความพรอ ม
ระดับ 3 ประชาชนและกรรมการชุมชน/ผูนําทอ งถิ่น
รอยละ 80 เห็นวามีความพรอม
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เกณฑน้ําหนักคะแนนการประเมิน
องคประกอบ
1.ประสบการณของ
องคก รปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัด
หรือมีสวนรวม
จัดการดานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก
1.ระยะเวลาที่ องคกรปกครอง
1
สวนทองถิ่น จัด หรือมีสวน
รวมหรือสงเสริมสนับสนุน
การจัดการดานสาธารณสุข
จนถึงปที่ประเมิน
2. ผลการจัดการดาน
3
สาธารณสุข

3. ความรวมมือของชุมชนใน
การจัดการดานสาธารณสุข
ของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน ดานทรัพยสิน
ดานวิชาการ ดานบริการและ
กิจกรรม ดานอื่นๆ
4. การสงเสริมสนับสนุน
สถานีอนามัย กอนขอรับโอน
เชน ดานทรัพยสิน ดาน
วิชาการ ดานบริ การและ
กิจกรรม ดานอื่น ๆ
2. แผนการเตรียมความ 5. การมีแผนในลักษณะแผน
พรอมในการจัดการดาน กลยุทธเพื่อเตรีย มความพรอม
สาธารณสุขหรือ
การจัดการดานสาธารณสุข
แผนพัฒนาการจัดการ
ดานสาธารณสุขซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความ
พรอมดานตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับระดับ
ประเภท และรูปแบบ
การจัดการสาธารณสุข

ระดับคุณภาพ
ไมเขาเกณฑ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับคะแนน
1 = 0.33
2 = 0.67
3 = 1.0

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

1 = 1.0
2 = 2.0
3 = 3.0
1 = 1.0
2 = 2.0
3 = 3.0

1

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

1 = 0.33
2 = 0.67
3 = 1.0

3

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

1 = 1.0
2 = 2.0
3 = 3.0

3
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องคประกอบ
3. วิธีการบริหารและการจัดการ
ดานสาธารณสุข

เกณฑน้ําหนักคะแนนการประเมิน
ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ
6. รูปแบบวิธีการบริ หาร
1
ระดับ 1
และการจัดการดาน
ระดับ 2
สาธารณสุข
ระดับ 3

หมายเหตุ
1=0.33
2=0.67
3=1.0

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดบริการดานสาธารณสุข

7.สัดสวนการใช รายได
(รวมเงินอุดหนุน ทั่งไป
แตไมรวมเงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจจากรัฐ) เพื่อ
การสาธารณสุขเฉลี่ย 3
ปงบประมาณยอนหลัง
(ไมรวมปงบประมาณที่
ประเมิน)

2

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

1=0.66
2=1.34
3=2.0

5. ความเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนเกี่ยวของตอความพรอม
ในการจัดการดานสาธารณสุข
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น

8. ความเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของในเขตบริ การ
ของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ความ
พรอมในการจัดการดาน
สาธารณสุขของ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

3

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

1 = 1.0
2 = 2.0
3 = 3.0

การคิดคาน้ํา หนักคะแนนจากคะแนนเต็ม แลวนํา มาเทียบเปนรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม
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เกณฑการผานการประเมินความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และลักษณะการจัดการดานสาธารณสุขตามผลการประเมิน
ระดับเฉลี่ยที่ได

ไมถึงรอยละ 50

มีความพรอมระดับ ขอเสนอแนะของลักษณะการจัดบริการสาธารณสุขของ
- ใหมีสวนรวมในการจัดดานสาธารณสุขไปกอนเพื่อเตรีย ม
ความพรอมการจัดการสาธารณสุขเองในอนาคต
ต่ํา
- อาจรวมกับองคก รปกครองสวนทองถิ่นอื่ นจัดการดาน
สาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ รองรับการถายโอน

รอยละ 50 – แตไม
เกินรอยละ 70

ตั้งแตร อยละ 70
ขึ้นไป
รองสวนทองถิ่น

กลาง

สูง

- ใหจัดการบริการสาธารณสุขในดานการควบคุมโรคและ
สรางเสริมสุขภาพ
- อาจรวมกับองคกรปกครองสวนท องถิ่น อื่นจัดการดาน
สาธารณสุข
- กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ รองรับการถายโอน
ใหจัดและรับ โอนสถานีอนามัย ครอบคลุมภารกิจ ทั้ง 4 มิติ
ไดแก การควบคุมปองกั นโรค การสรางเสริมสุขภาพ
การรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสภาพ
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วิธีการประเมิน ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิธีการประเมินความพรอมขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการออก
กฎกระทรวง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดัง นี้
1) ใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนท องถิ่น ที่มี
ความประสงคจะจัดบริการดานสาธารณสุขหรือรั บโอนสถานีอ นามัย
ใหยื่นคําขอตอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกอนวันเริ่ม ตนปงบประมาณใหมไมนอยกวา 180 วัน
2) กระทรวงสาธารณสุข โดยสํา นักงานสาธารณสุขจังหวัด แตงตั้ง คณะทํา งานประเมินความพรอม
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่นและประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน ภายใน 20 วันนับแตวันที่
องคก รปกครองสวนทองถิ่ นยื่นคําขอรั บการประเมิน
3) คณะทํา งานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นในการจัด การดานสาธารณสุข
เปนรูปไตรภาคี จํา นวน 9 คน ซึ่งประกอบดวย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด จํา นวน 3 คน
ผูแทนองคกรปกครองสวนท องถิ่น จํา นวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ จํา นวน 3 คน ซึ่งเปนผูที่ ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุขระดับจังหวัดและผูแทนองค กรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนั้น รวมกันเสนอ โดยใหสํานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดเสนอเจา หนาที่เ ปนเลขานุการของคณะทํา งาน 1 คน และองค กรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ
เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการของคณะทํางาน 1 คน
4) การประเมินความพรอม ใหคณะทํางานฯ ดําเนินการประเมินความพรอมขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น แลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันแตงตั้ง คณะทํา งานฯ
5) ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงผลการประเมินตามขอ 3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ยื่นคํา
ขอรับโอนสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว
6) หากองคกรปกครองสวนท องถิ่น ผานเกณฑป ระเมิน ใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอน
สถานีอนามัย ใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่นนั้ น ภายในระยะเวลา 30 วัน
7) ใหคณะอนุกรรมการประเมินความพรอมฯ ประเมินผลภายหลังการถายโอนสถานีอนามัย ใหแก
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น แลว 1 ปโดยจะตองประเมินผลใหแลวเสร็จภายใน 30 วันและรายงานให
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น ทราบ
โดยตัวชี้วัดและระดับคุณภาพของแตละตัวชี้วัดและเงื่อนไขของแตละองค ประกอบของเกณฑ ประเมิน
ความพรอมในการจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
โดยประกาศดัง กลาวใหกําหนดขึ้น ตามรายละเอียดและความเห็นชอบรวมกันของกระทรวง
สาธารณสุขและคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนผังแสดงขั้นตอนการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นในการจัดการสาธารณสุข
สธ.ถายโอน สถานีอนามัยให อปท.
เพื่อจัด การสาธารณสุข
ผาน 
6. สสจ.สรุป /รายงานผล
การประเมินความพรอม

5. อปท. รับการประเมินความพรอม

ไมผาน 

* ทบทวน/ปรับปรุง /เตรีย มการ
* ขอรับการประเมินใหม

มีสวนรวมจัดไปกอนหรือ
รวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อื่นจัด

4. อปท. จัดเตรีย มเอกสาร/ หลั กฐาน
รอรับการประเมินความพรอม
3. ผูวา ราชการจังหวัด
แตงตั้งคณะทํา งานประเมิน
*กอ นการขอประเมินความพรอมองคกร
2. อปท. ยื่นเรื่องขอประเมินความพรอม
ตอ สสจ. / สวนราชการที่เกี่ยวของ

1. อปท. จัดทํานโยบายและ
แผนงบประมาณ นําเสนอสภา
อปท. ใหความเห็นชอบการ
จัดการสาธารณสุข

ปกครองสวนทองถิ่น ควรพิจารณา
หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินความพรอมของ
ตนเอง
เมื่อเห็น วามีความพรอ มที่จะขอรับโอนสถานี
อนามัย
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แนวทางการประเมินตามตัว ชี้วัดความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัว ชี้วัดที่ 1
ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนท องถิ่น จัดหรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนั บสนุน การจัดการ
สาธารณสุขถึงปที่ประเมิน
ความมุงหมาย
เพื่อพิจารณาพื้นฐานประสบการณที่แสดงถึงศั กยภาพและการใหความสําคัญขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดานการจัดการสาธารณสุข
คําอธิบาย
องคกรปกครองสวนท องถิ่น ที่เคยจัดการดานสาธารณสุขมาแลวยอมมีพื้นฐานความเขาใจ
ความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งดานทรัพยากร และการบริ การที่เอื้อ ตอการจัด การสาธารณสุขใหเกิด
ประสิทธิภาพและถึงแมจะไมไดจัดการเอง การมีสวนรวมใหการสงเสริมสนับสนุ น เปนตัวชี้วัด ที่แสดง
ใหเห็นวาใหความสํา คัญในดานการสาธารณสุข
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
มีสว นรวมหรือสงเสริม
มีสว นรวมหรือสงเสริม
มีสว นรวมหรือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการ
สนับสนุนการจัดการ
สนับสนุนการจัดการ
สาธารณสุขมาแลวไมนอย สาธารณสุขมาแลวไมนอย สาธารณสุขมาแลวไมนอย
กวา 1 ปงบประมาณ
กวา 2 ปงบประมาณ
กวา 3 ปงบประมาณ
แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบข อมูลจากเอกสาร ผูบริ หารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น
แหลงขอมูล
1. ผูบริหารขององค กรปกครองสวนท องถิ่นและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบัติการขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงที่ ผานมา
ยอนหลัง 3 ป ถึงปจจุบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจํา ป
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ตัว ชี้วัดที่ 2
ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ความมุงหมาย
เพื่อใหท ราบถึงผลของการบริ หารจัดการสาธารณสุขขององคก รปกครองสวนทองถิ่น จาก
การประเมินมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ในปงบประมาณที่ผานมาซี่งตัวชี้วัดที่
เปนเปาหมายสําคัญของการจัดการสาธารณสุข
คําอธิบาย
เพื่อเปนการประเมินใหเห็ นวาองคกรปกครองสวนท องถิ่น ไดมีผลงานในการดําเนินงาน
โดยการดําเนินการเองและหรือการที่ หนวยงานอื่นให การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ได
ดําเนินการในดานการจัดบริ การงานสาธารณสุขได ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือดานการรักษาพยาบาล,
การสรางเสริมสุขภาพ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟ นฟูสภาพ
ระดับ 1
มีผลการดําเนินงานดาน
การควบคุมปองกันโรค
และการสรางเสริม
สุขภาพ

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบขอมูลจากเอกสาร

ระดับ 2
มีผลการดําเนินงานดาน
การควบคุมปองกันโรค,
การสรางเสริมสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล

ระดับ 3
มีผลการดําเนินงานดานการ
ควบคุมปองกั นโรค, การ
สรางเสริมสุขภาพ, การ
รักษาพยาบาลและการฟนฟู
สภาพ

ผูบริหารและเจา หนาที่ที่เกี่ย วของขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
แหลงขอมูล
1. ผูบริหารขององค กรปกครองสวนท องถิ่น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบั ติการขององค กรปกครองสวนท องถิ่น ในชวงที่ผานมา
ยอนหลัง 3 ปถึงปจจุบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจํา ป
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ตัว ชี้วัดที่ 3
ความรวมมือของชุมชนในการจัดการสาธารณสุขขององคก รปกครองสวนทองถิ่น เชน ดาน
ทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการและกิจกรรม และดานอื่ น ๆ
ความมุงหมาย
เพื่อพิจารณาความศรัทธาและการใหความรวมมือ สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการจั ดการสาธารณสุข
คําอธิบาย
เปนการประเมินใหเห็นวา ชุมชนใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนแกองค กรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการจัดการสาธารณสุข ซึ่งเป นสิ่งสําคัญที่สะทอ นใหเห็ นวาชุมชนมีความตระหนั ก ให
ความสําคัญดานการสาธารณสุขและความศรัทธาตอองค กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ชุมชนรวมมือจัด
ชุมชนรวมมือจัด
ชุมชนรวมมือจัดกิจกรรมดาน
กิจกรรมในดานการ
กิจกรรมดานการ
การควบคุมปองกันโรค,การ
ควบคุมปองกั นโรค
ควบคุมปองกั นโรค, สงเสริมสุขภาพ,การรักษา
และการสงเสริม
การสงเสริมสุขภาพ
พยาบาลและการฟนฟูสภาพ
สุขภาพ
และการรักษาพยาบาล

แนวทางประเมิน
ตรวจสอบข อมูลจากองคก รปกครองสวนทองถิ่ น และสถานี อนามัย ในเขตเดียวกัน การให
ความชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุน ดานตางๆ ของชุมชนในการจัด การสาธารณสุข
แหลงขอมูล
ขอมูลที่แสดงถึง การใหความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุ นการจัด การสาธารณสุขจากชุมชน
ทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนใหกั บสถานีอนามัย ในเขตขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
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ตัว ชี้วัดที่ 4
การสงเสริมสนับสนุ นใหแก สถานีอนามัย กอนการรับ โอน เช น ดานทรั พยสิน ,ดานวิชาการ ,
ดานบริการ และกิจกรรมดานอื่น ๆ
ความมุงหมาย
เพื่อพิจารณาถึงการมีสว นสนับสนุนที่ องคก รปกครองสวนทองถิ่ น เคยใหแกสถานี อนามัย
กอนการขอรับโอน
คําอธิบาย
เพื่อเปนการประเมินองคก รปกครองสวนทองถิ่ น วา ไดใหสนับสนุน แกสถานีอ นามัย ที่
ขอรับโอน ซึ่งเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งวาองคกรปกครองสวนทองถิ่ น นั้น ๆ ใหความสําคัญกับการ
จัดการสาธารณสุข
ระดับ 1
สงเสริมสนับสนุน
ดานใดดานหนึ่ง

ระดับ 2
สงเสริมสนับสนุน
หลายดาน

ระดับ 3
สงเสริมสนับสนุน
หลายดาน อยา งตอเนื่อง

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบขอมูลจากสถานีอ นามัย หรือองค กรปกครองสวนทองถิ่น ที่ ขอรั บโอน ในการให
ความชวยเหลือสนับสนุน
ดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยสิน ดานวิชาการ ดานบริการ และกิจกรรมอื่นๆ เปนตน
แหลงขอมูล
1. ผูบริ หารขององคก รปกครองสวนทองถิ่น และเจา หนาที่ที่เกี่ย วของ
2. แผนพัฒนาและหรื อแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในชวงที่ ผานมา
ยอนหลัง 3 ป ถึงปจจุบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจํา ป
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ตัว ชี้วัดที่ 5
การมีแผนในลั กษณะแผนกลยุทธ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัด การสาธารณสุข
ความหมาย
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีแผนในลั กษณะเปนแผนกลยุทธสําหรับใชเป น
เครื่องมือในการบริ หารจัดการ ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงการวางแผนระบบการบริหารจัดการสาธารณสุข ซึ่งจะ
ทําใหสามารถจัดการสาธารณสุขไดอยางมีคุณภาพ
คําอธิบาย
แผนในลักษณะแผนกลยุทธเปนแผนที่แสดงระบบของการบริหารจัด การที่สอดคล องกับ
บริบท และศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ในการดําเนิน การรองรับภารกิจการจัด การ
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบ รรลุวัต ถุประสงคและเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1
มีแผนในลักษณะแผนกล
ยุทธเพื่อเตรีย มการและ
ดําเนินการจัดการ
สาธารณสุข

ระดับ 2
มีแผนตามระดับ 1 โดย
ครอบคลุมครบถวน
และมีแผนปฏิบัติการที่
แปลงกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ

ระดับ 3
มีแผนตามระดับ 2 และมี
ระบบการควบคุม กํากับ
ตรวจสอบนําไปสูการสราง
ความเชื่อมั่นวา จะจัดการ
สาธารณสุขไดอยางมี
มาตรฐาน

แนวทางประเมิน
ตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ที่นําไปสูการปฏิบัติใ น
ดานการจัดการสาธารณสุขครอบคลุมภารกิจตามกลุมเปาหมาย มีการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลอยา งตอเนื่อง
แหลงขอมูล
1. แผนพัฒนาและหรือแผนปฏิบั ติการขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ในชวงที่ผานมา
ยอนหลัง 3 ปถึงปจจุบัน
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ตัว ชี้วัดที่ 6
รูปแบบวิธีการบริ หารและการจัดการดานสาธารณสุข
ความหมาย
เพื่อศึกษาศักยภาพความพรอมในการจัด บริการสาธารณะดานการสาธารณสุขวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริหารและจัดการสาธารณสุขทั้งในดานการรั กษาพยาบาล,การสรางเสริม
สุขภาพ,การควบคุมและปองกั นโรคและการฟนฟูสภาพ ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของการจัดการดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําอธิบาย
การจัดการสาธารณสุขเปนการบริการสาธารณะอยา งหนึ่ง ซึ่งองคก รปกครองสวนทองถิ่ น
จะตองมีศักยภาพสามารถดําเนินการทั้งในดา นการบริหารและการจัดการทางสาธารณสุข ในดานการ
รักษาพยาบาล ,การสรางเสริมสุขภาพ ,การควบคุมและปองกันโรคและการฟน ฟูสภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
องคก ร
องคก รปกครองสวน องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
ปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่น สามารถ
สามารถดําเนินการ /หรือมีสวน
สามารถ ดําเนินการ / ดําเนินการ /หรื อมี รวมจัดการดานการควบคุมโรค
ระดับคุณภาพ
หรือมีสวนรวมจัดการ สวนรวมจัดการ
และการสงเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุขในดานการ ควบคุมโรคและการ รักษาพยาบาลและการพื้นฟู
ควบคุมโรคและการ
สงเสริมสุขภาพและ สภาพ
สงเสริมสุขภาพ
การรักษาพยาบาล
แนวทางประเมิน
1.
ตรวจสอบขอมูลจากแผนการจัดการสาธารณสุข แผนงบประมาณ
2.
ตรวจสอบขอมูลจากผู บริหารและเจา หนาที่ขององคกรปกครองสวนท องถิ่น

แหลงขอมูล
1.
แผนพัฒนาและหรื อแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น
2.
ผูบริหารและเจาหนาที่ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น
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ตัว ชี้วัดที่ 7
สัดสวนการใช รายได (รวมเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและเงินกู แตไมรวมเงินอุด หนุน
เฉพาะกิจ) เพื่อการสาธารณสุขเฉลี่ย 3 ปงบประมาณยอนหลัง (ไมรวมปงบประมาณที่ประเมิน)
ความมุงหมาย
เพื่อพิจารณาถึงสัดสวนของการจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ที่จัดเก็บ
ได นํามาใชเพื่อการจัดการสาธารณสุข ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดดานการให ความสําคัญกับการจัดการ
สาธารณสุข
คําอธิบาย
รายไดที่นํามาพิจารณาเปนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเก็บไดในรอบปแต
ละป รวมรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินกู แตไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) นํามาสงเสริม
สนับสนุนการจัดการสาธารณสุข
ระดับ 1
นอยกวารอยละ 5
ของรายไดเฉลี่ยตอ
ป

ระดับ 2
ระดับ 3
รอยละ 5 - 10 ของ มากกวา รอยละ 10 ของ
รายไดเฉลี่ยตอป
รายไดเฉลี่ยตอป

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการจัดเก็บ รายไดประจํา ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
(รวมเงินอุดหนุน ทั่วไปและเงินกู ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )คิดเฉลี่ย รอยละของรายได 3
ปงบประมาณยอนหลัง ไมรวมปงบประมาณที่ประเมิน
แหลงขอมูล
1.
เอกสารสรุปผลการจัดเก็บ รายไดประจํา ป เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินกู
2.
บัญชี หรือแผนการใชงบประมาณประจํา ปในสวนที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข
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ตัว ชี้วัดที่ 8
ความเห็นของประชาชนและผูมีสว นเกี่ยวของในการจั ดการสาธารณสุขในเขตบริการของสถานี
อนามัย ขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น (ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสว นเกี่ยวของ
ใหใชไดเปนเวลา 2 ป นับแตวันประมวลผล)
ความมุงหมาย
เพื่อจะไดทราบวา ประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในเขตบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความคิดเห็นอยา งไรเกี่ยวกับความพรอมในการจัด การสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสว นเกี่ยวของ ในฐานะเปนผูที่อยูใกล ชิดและมีสว นได
เสีย จะเปนผูใหขอมูลได ดีกวา องคก รปกครองสวนทองถิ่ นมีความพรอมที่จะจัดการสาธารณสุขหรื อไม
ซึ่งจะเปนผลดีตอการจัดการสาธารณสุขขององค กรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อผานการประเมินความพรอม
แลว เพราะถาประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของเห็นในความพรอม เมื่อจัดการสาธารณสุขประชาชนและผูมี
สวนเกี่ยวของก็จะสนับสนุนการสาธารณสุขที่ องคก รปกครองสวนทองถิ่ นจัด ตรงกั นขาม หากประชาชน
และผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวา ไมพรอม หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการสาธารณสุข ก็อาจไมไดรับ
ความเชื่อถือจากประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในการมารับบริการและความรวมมืออยา งอื่น เปนผลเสีย
ตอการสาธารณสุขที่องคกรปกครองสวนท องถิ่นจั ด
คําอธิบาย
ประชาชน หมายถึงประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนท องถิ่น นั้ น ซึ่งเปนผูมี
สิทธิออกเสีย งเลือกตั้งครั้ งลาสุด ผูมีสว นเกี่ยวของ หมายถึง ผูนําทองถิ่น ไดแก ผูใหญบาน/ประธาน
ชุมชน กํานัน กรรมการหมูบาน/ชุมชน ประธาน อสม.ในเขตพื้น ที่รับ ผิดชอบของสถานีอ นามัย ที่เกี่ยวของ
กับการประเมินความพรอมในกรณีนั้ น
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับคุณภาพ
ประชาชนและผูมีสวน ประชาชนและผูมีสวน ประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของนอยกวารอยละ เกี่ยวของรอยละ 50 - 80 เกี่ยวของมากกวา รอยละ 80
50 เห็นวา มีความพรอม เห็นวา มีความพรอม
เห็นวา มีความพรอม
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แนวทางการประเมิน
การสุมตัวอยางประชาชน เพื่อประโยชน ของการสุม ตัวอยา งประชาชนเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นใหเกิดความสะดวก คลองตัว และประหยัดให ดําเนินการดังนี้
1. ในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในแตละครั้ง ใหสุมตัวอยางประชาชนตาม
จํา นวนดังนี้
1.1 ประชาชนมีไ มเ กิน 100 คน ใหสอบถามความคิดเห็นทั้ง หมด
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. จํา กัดขอบเขตของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็น โดยต องเปนประชาชนที่ อยูในเขต
รับบริ การของสถานีอนามัย ที่เกี่ยวของกับการประเมินเพื่อจัดการสาธารณสุขในครั้งนั้ นหากมีสถาน
บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของหลายแหงใหหมายถึงเขตใหบริการของแตละแหง
3. ประชาชนตามขอ 2 ตองเปนประชาชนในเขตบริ การ
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เงื่อนไขสําคัญประกอบเกณฑการประเมิน ความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัย
เงื่อนไขประกอบเกณฑการประเมินความพรอมมี 4 เงื่อนไข ไดแก
เงื่อนไขที่ 1 ดานบุคลากร
1.1 หลั กการถายโอนบุคลากร
1.1.1 ยึดหลักการ “สถานีอนามัย ไป บุคลากรสมัครใจ อัตราตามตัวไป” เพื่อให
การบริการแกประชาชนมีความราบรื่นและบุคลากรมี หลัก ประกัน ความกาวหนาและคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน โดยรัฐจัดสรรอัตรากําลัง ที่ขาดใหแ กองค กรปกครองสวนทองถิ่นตามกรอบอั ตรากํา ลัง
1.1.2 ใหสอดคลองกับภารกิจที่ถายโอนใหองค กรปกครองสวนทองถิ่น ตามแผน
ปฏิบัติการกําหนดขั้ นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น
1.1.3 กระบวนการถายโอนตอ งมีความยืดหยุน คลองตัว ราบรื่นและจูงใจ เพื่อใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุ ดตอ ประชาชน
1.1.4 สิทธิประโยชนแ ละความกาวหนาของบุคลากรที่ถายโอนไปสังกั ดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นต องไมต่ํากวา ที่บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไดรับ
1.1.5 รัฐบาลควรมีนโยบายการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดโดยมีเ งินชดเชย
รองรับ การถายโอน
1.2 หลั กเกณฑการถายโอน
จะเริ่มมีการถายโอนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ นเมื่อ
ผานเงื่อนไขดังต อไปนี้
1.2.1 องคกรปกครองสวนท องถิ่น ผานเกณฑการประเมินความพรอมในการ
จัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท องถิ่นและหลั กเกณฑอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
1.2.2 มีการสอบถามความสมัครใจของบุคลากรในสถานี อนามัย ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขอรับ โอน
1.3 วิธีการถายโอน
จะดําเนินการตามความสมัครใจของบุคลากร รวม 4 วิธี ดังนี้
1.3.1 โอน ไปเปนขาราชการหรือ พนั กงานในสังกั ด อปท
1.3.2 ยาย จํา แนกเปน 2 วิธี คือ
1) ยา ยสับเปลี่ยนกับบุคลากรในสถานบริ การสาธารณสุขหรื อหนวยงาน
อื่นในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข
2) ยา ยไปดํารงตําแหนงในสถานบริ การสาธารณสุขหรื อหนวยงานอื่น
ในสังกัดกระทรวง
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1.4 ระบบถายโอน
1.4.1 เริ่มดําเนินการตั้งแต องคก รปกครองสวนทองถิ่ นยื่นคําขอประเมินความ
พรอม ใหหนวยงานตนสัง กัดของสถานีอ นามัย คํานวณกรอบอัตรากําลังของสถานีอนามัย ที่จะมีการ
ถาย
โอนขึ้นใหม ตามหลั กเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหทราบสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ณ วันที่
องคก รปกครองสวนทองถิ่ นยื่นขอรับการประเมินเพื่อใหท ราบกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมของสถานีอนามัย
แหงนั้น การดําเนินการในขั้นตอนนี้จะดําเนินการควบคูไปกับ การประเมินความพรอมการจั ดการสาธารณสุข
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น
1.4.2 การสอบถามความสมัครใจของบุคลากร จะดําเนินการเมื่อ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นผานเกณฑประเมินความพรอมในการจั ดการสาธารณสุขแลว โดยจะสอบถามความสมัครใจของ
บุคลากรในสถานีอนามัย แหงที่จะถายโอนนั้ น
และเปดโอกาสใหบุค ลากรในสถานบริ การสาธารณสุขหรื อ
หนวยงานอื่นในสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข ไดย ื่นความประสงคที่จะถา ยโอนดวย ทั้งนี้ เพื่อให ทราบข อมูล
ความประสงคของบุค ลากรสําหรับดําเนิน การขั้น ตอไป
1.4.3 การดําเนินการถายโอนและการตั ดโอนอัต รากําลัง จะดําเนินการตาม
วัตถุประสงค ของบุ คลากรดังนี้
(1) กรณีสมัครใจ กระทรวงสาธารณสุขจะตัดโอนบุคลากรและอั ตราของ
บุคลากรดังกลาวไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
(2) กรณีไ มสมัครใจ ซึ่งประกอบดวย
2.1 ขอยาย จําแนกเปน
2.1.1 ยายสับเปลี่ยนกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการใหตาม
ความประสงคโดยอัตราในสถานีอนามัย แหงนั้น ยังเปน ของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
2.1.2 ยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือ
หนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข ถาหากจะยาย
บุคลากรดังกลาวไปดํารงตําแหนงวางในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
หรือตัดโอนบุ คลากรพร อมอัตราไปสถานบริการ
สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในกระทรวงสาธารณสุข
ก็สามารถทําได แตหากการถายโอนอัตราดังกลาวมีผลทํา
ใหสถานีอ นามัย แหงที่จะถายโอนขาดอัตรากําลังตาม
กรอบที่ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให รัฐบาลจัดสรร
อัตราใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น เพื่อสรรหา
บุคลากรมาทดแทนตอไปได โดยตองได รับความ
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เห็นชอบจากปลั ดกระทรวงสาธารณสุขกอนบัง คับใช
2.1.3 ขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (เสนอใหเปน นโยบาย
รัฐบาล) กรณีนี้อัตราของบุ คลากรจะเปนของ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองค กรปกครองสวนท องถิ่น
สามารถสรรหามาแทนได
2.1.4 ขอชวยราชการบุ คลากรและอัตราจะยังเปนของกระทรวง
สาธารณสุขจนกวา จะพนจากตําแหนง
1.5

การสงมอบบัญชี รายชื่อบุค ลากรในสถานีอนามัย ที่ถายโอนใหแก องคก รปกครองสวน

ทองถิ่น
ใหหนวยงานตนสัง กัดของสถานีอ นามัย ที่จะถายโอนดําเนินการจัดทําบั ญชี รายชื่อบุคลากรที่
ถายโอนใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่ น แลวสงมอบใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่ นโดยแบงกลุมเปน 2
กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 บุคลากรที่ป ระสงคจะถายโอนไปสังกั ดองค กรปกครองสวนทองถิ่น
กลุมที่ 2 บุคลากรที่ไมประสงคจะถา ยโอนไปสังกั ดองค กรปกครองสวนท องถิ่น ใหขอยาย
ไปยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ใหสงมอบบัญ ชีดัง กลาวใหองค กรปกครองสวนทองถิ่นที่ได รับการถายโอนสถานีอ นามัย
นั้น ภายใน 30 วันนับแตวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่ นผานการประเมิน
สําหรับการสงมอบบัญชี รายชื่อของบุคลากรในสถานี อนามัย อื่นที่ประสงคจะขอโอนไปสังกัด
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น เพื่อปฏิบัติ หนาที่ในสถานีอนามัย ที่ถายโอน เห็นควรใหหนวยงานตนสังกัดสงมอบ
บัญชีดัง กลาวใหองค กรปกครองสวนท องถิ่น โดยเร็ว เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่ นไดรับบั ญชี ดังกลาวแลว
หากมีบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย ที่ถายโอนประสงคจะขอยายสับเปลี่ยนกับบุคลากรในบั ญชี รายชื่อ
ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการยา ยสับเปลี่ยนใหตามความประสงคของบุคลากรเหลานั้น
ภายหลังการสงมอบบัญชี รายชื่อบุคลากรในสถานี อนามัย ที่ถายโอนไมเ กิน 2 ปงบประมาณ
หากมีบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริ การสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นที่สัง กัดกระทรวงสาธารณสุขประสงค
จะขอโอนไปสังกั ดองค กรปกครองสวนท องถิ่น ใหเปนดุ ลยพินิจขององคก รปกครองสวนทองถิ่ นที่จะพิจารณา
รับโอนบุคลากรดั งกลาว
ทั้งนี้
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นรั บโอนใหบุ คลากรดังกลาวไดรับสิ ทธิ
เชนเดียวกับบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนมาพรอมกั บการถายโอนสถานีอนามัย
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1.6 กลไกการถา ยโอน
กําหนดให สวนราชการและคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลที่เกี่ยวของกั บการทําหนาที่เ ป น
กลไกการถายโอนบุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดั บชาติ ระดับ สวนราชการ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของแตงตั้ง คณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจ บุคลากร
และงบประมาณดานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และระดับจัง หวัด โดยมีองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ตามที่คณะอนุก รรมการฯกําหนด เพื่อทําหนาที่บ ริหารจัด การเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ การจัดสรร
กําลังคน และงบประมาณดานสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ นดูแล
เรื่องระบบคุณภาพการจัดการสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่ถายโอน ประเมินคุณภาพการจัดการสาธารณสุข
ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น รวมทั้งแกไขปญ หาอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการถายโอนและประสาน
สวนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่ อใหการถายโอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 หลักประกันสําหรับลูกจา ง
ในชวงแรกที่ ถายโอนสถานี อนามัย ใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่นหากมีบุ คลากรที่เป น
ลูกจา งทั้งที่จางจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณซึ่งตองถายโอนไปพร อมกับสถานีอนามัย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นต องจางลูกจางเหลานี้ตอไปจนครบสัญญาจาง โดยรัฐจัดสรรเงินอุ ดหนุนแก
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
เมื่อครบสัญญาจางแลว หากมีความจํา เปนตองจางลูกจางประเภทดังกลาวเพื่อความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงานให องคก รปกครองสวนทองถิ่ นพิจารณาจางลูกจา งที่เคยปฏิบัติงานอยูเดิมกอนโดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบั ติงานของลูกจา งดังกลาวตามหลักเกณฑ พนักงานจางขององคก รปกครองสวนทองถิ่ น โดยรัฐบาล
จะพิจารณาจัดสรรเงินอุ ดหนุ นใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่นเฉพาะที่เปนตําแหน งหลั กตามความสามารถ
ทางการคลังขององค กรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
1.8 ขอพึงสังวรเกี่ยวกับการถายโอนบุค ลากรสาธารณสุขใหกั บองค กรปกครองสวน
ทองถิ่น
โดยที่ในระยะแรกที่มีการถายโอนสถานีอ นามัย บุคลากรในสถานี อนามัย ดังกลาวอาจเกิด
ปญหาในการบริหารจัด การงานสาธารณสุข จึงควรมีแนวทางการดําเนินการ ในกรณีดัง ตอไปนี้
1.8.1 บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่ น หากมีคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงใหสามารถปรับเปลี่ยน/ยายสายงานไดทันที โดยไมตองปรับลดระดั บเมื่อเขาสูสายงานใหม
1.8.2 บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่ น หากประสงคจะ
ขอยายกลับมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให ตามความประสงคของเจาตัว
ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ ถายโอนไปองคก รปกครองสวนทองถิ่น
1.8.3 กลไกการประเมินกลั บ ภายหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอน
บุคลากรสาธารณสุขและสถานี อนามัย ไปจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง คณะอนุ
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กรรมการสงเสริมบริ หารการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก องค กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจัง หวัด
จะตองประเมินผลการดําเนินงาน ถาหากปรากฏวาผลการประเมินไมผานสามารถโอนบุคลากรสาธารณสุขและ
สถานีอนามัย กลับสังกัด กระทรวงสาธารณสุขได
1.8.4 สายงานของบุคลากรสังกั ดกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบางสายงานไมตรงกัน หากเปนสายงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเชนเดียวกัน ใหปรับเปลี่ยนสาย
งานใหสอดคลองกั น และไมควรมีสายงานที่มากมาย/หลากหลายเกินไป

1.9 สถานภาพ สิทธิประโยชนและความกาวหน าของบุคลากรที่ ถายโอน
1.9.1 สถานภาพของบุคลากรในสถานีอนามัย ที่ถายโอน
บุคลากรทางดานสาธารณสุขที่ปฏิบั ติงานในสถานี อนามัย ที่ถายโอนใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะมีสถานภาพตามความสมัครใจ 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีประสงค ขอโอนไปสังกั ดองค กรปกครองสวนทองถิ่นจะเปลี่ยน
สถานภาพเปนขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถิ่ น
กรณีที่ 2 กรณีไ มประสงคขอโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่ นและขอยา ยไป
ยังสถานบริการสาธารณสุขหรื อหนวยงานอื่นในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ใหตัดโอนตําแหนงและเงินเดือน
และยังคงสภาพเปนขาราชการสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข
1.9.2 สิทธิประโยชนและความกาวหนา
พนักงานท องถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น มีสถานะเปนขาราชการประเภท
หนึ่ง มีสิทธิไดรับเงินเดือนตลอดจนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จา ยควบกับเงินเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนุน ของรัฐ
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
จะตองกําหนดใหนํากฎหมายวา ดวย
ขาราชการพลเรือนมาใช โดยอนุ โลมและตองกําหนดเปนหลักการใหสิทธิป ระโยชนแ กบุคลากรที่ถายโอนไป
สังกัดองคกรปกครองสวนท องถิ่น ต องไมต่ํากวา ที่เคยไดรับอยูเดิม ตลอดจนสิทธิประโยชนอื่ นที่ขาราชการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับบุ คคลากรสาธารณสุขที่เปนพนั กงานทองถิ่นก็จะไดรับเช นเดียวกันกับ
ขาราชการสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข
ในสวนของการเป นสมาชิก กบข. ตามพระราชบัญญั ติกองทุนบําเหน็จบํา นาญ
ขาราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหสมาชิ ก กบข.ที่
โอนไปสังกั ดองค กรปกครองสวนทองถิ่นเนื่ องจากการถายโอนภารกิจใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่น ยังคง
มีสถานภาพการเปนสมาชิก กบข. ตอไปไดจึงมีผลใหบุค ลากรสาธารณสุขที่โ อนไปสังกั ดองค กรปกครองสวน
ทองถิ่น ยังคงมีสถานภาพเปนสมาชิก กบข. เหมือนเดิมทุกประการ
เปรียบเทียบสวัสดิการและสิทธิประโยชนระหวางบุคลากรสาธารณสุขสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และองค กรปกครองสวนทองถิ่น
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1. สวัสดิการและสิทธิประโยชน ที่เปนตัวเงินเงินเดือ นและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จา ยควบกับเงินเดือน
พนักงานสวนท องถิ่น มีสถานะเปนขา ราชการประเภทหนึ่งและไดรับเงินเดือนตลอดจนเงินเพิ่ม
อื่น ๆ ที่จา ยควบกับเงินเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนุ นของรัฐ ถาบุคลากรในสัง กัดเดิมกระทรวงสาธารณสุข
ยายโอนไปสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะมีสถานะเปนพนักงานสวนทองถิ่ น จึงมีสิทธิประโยชน พึง
ไดรับเชนเดียวกับขาราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การมีสถานะเปนพนักงานสวนท องถิ่น ทําใหจะตอง
ไดรับสวัสดิการประโยชนเช นเดียวกับพนั กงานสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น อีกดวย*
รายการ
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสังกัด อปท.
1. เงิน เดือน

พรฎ.การจายเงิน เดือน เงิน ป บํ า เห น็ จบํ า น าญ ก ฎ ก พ . 44 /ป ระ ก า ศ ห ลั ก เก ณ ฑ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
บริหารงานบุคคล
ประกาศหลักเกณฑเงินประจําตําแหนง

2. เงิน ประจําตําแหนง
3. เงิน เพิ่มตางๆ(คาครองชีพ,อื่นๆ)
4. เ งิ น ค าต อ บแ ทน พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ
(ทุรกัน ดาร)
5.ผูบริหารสถาน ศึ ก ษาแ ล ะผู บริ ห าร
การศึกษาที่จะเกษียณอายุ ร าชก ารแ ล ะ
ดํารงปจจุบันไมนอ ยกวา 7 ป ไ ด เ ลื่ อ น
ระดับเปนกรณีพิเศษสูงขึ้น อีก 1 ขั้น *
6.ประโยชนต อบแทนอื่นเปน กรณีพิเศษ
(โบนัสไมเกิน 5เทาของเงิน เดือน)*
7.เงิน เพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจ า ยเงิ น
เพิ่ม การครองชีพ ชั่วคราวของ ข าราชก ารแ ล ะ
ลูก จางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2548
8. เงิน ประจําตําแหนง (วิชาชีพเฉพาะ)
9. คาตอบแทน ปฎิ บั ติ ง าน น อ ก เวล า ขอบังคับสธ.วาดวยการจ า ยเงิ น ค าตอ บ แ ทน
ราชการ
จนท. ที่ปฏิบัติงานใหก ับหนวยบริการใ น สั ง กั ด
สธ. 2544
10. เงิน รางวัลการปฏิบัติงานใ น ห น วย ประกาศ สปสช.
ปฐมภูมิ
11. เงิน เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย

12. เงิน คาตอบแ ทน ไม ทํ า เวชปฏิ บั ติ
สวนตัว

ประกาศหลักเกณฑเรื่องประโยชน ตอ บ
แทนอื่น เปนกรณีพิเศษ
ประกาศหลักเกณฑการไดรับเงินเพิ่ ม ค า
ครองชีพ ชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
ประกาศห ลั ก เก ณฑ เ รื่ อ ง เงิ น ประจํ า
ตําแหนง (วิชาชีพเฉพาะ)
หลักเกณฑการจายเงิน คาตอบแ ทน ก าร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการข อ ง ห น วย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิ ก
จายเงิน คาเบี้ยเลี้ยงเดิ น ทาง ไปราชก าร
พ.ศ. 2534

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

รายการ
13. เงิน คาตอ บแ ทน พิ เศ ษรายเดื อ น
สําหรับ ผู ปฏิ บั ติ ง าน ใ น พื้ น ที่ 3 จว.

ประกาศหลักเกณฑเงิน คาตอบ
แทนพื้น ที่พิเศษ (ทุรกัน ดาร)
ประกาศหลักเกณฑการเลื่อ นระดั บ เป น
กรณีพิเศษใหแ ก ขร ก .ส ว น ท อ ง ถิ่ น ที่
เกษียณอายุราชการ

บุคลากรสาธารณสุข
มติ ครม.

บุคลากร สังกัด อปท.
มติ ครม.
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ภาคใต
14. คาตอบแทนกําลังคนดานสธ.

15.เงิน สวัสดิการสําหรับการปฏิบั ติ ง าน
ประจําสํานักงานในพื้น ที่พิเศษ (พ.ร.ฎ.
เงิน สวัสดิการฯ พ.ศ. 2544)
16. เงิน คาตอบแทนรายเดือน (ระดั บ 8
ขึ้น ไป)

2. คา ตอบแทน
รายการ

มติ ครม.

ประกาศหลักเกณฑเรื่องการใหพนักงาน
ส ว น ท อ ง ถิ่ น ได รั บ เงิ น เพิ่ มสํ า ห รั บ
ตําแหนง ที่มีเหตุพ ิเศษของผูปฏิบัติ ง าน
การสาธารณสุข
มติ ครม.

มติ ครม.

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจ า ยเงิ น
คาตอบแ ทน น อ ก เห นื อ จาก เงิ น เดื อ น ข อ ง
ขาราชการและลูกจางประจํา ข อ ง ส ว น ราชก าร
พ.ศ. 2547

บุคลากรสาธารณสุข

บุคลากร สังกัด อปท.

1. เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร

พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2523
และที่แกไขเพิ่มเติม ป2534

2.เงิน ทุนสนับสนุน การศึกษาแก
บุตรของขาราชการและลูกจางประจํา
3. เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
4.เงิน คาทําขวัญกรณีไดรับอัน ตรายหรือ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติห นาที่

ระเบี ย บก ระทรว ง มท.ว า ด ว ยเงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึ ก ษาข อ ง บุ ต ร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ฉบับที่
1 และฉบับที่ 2
เชน 1

พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ป2545

5. เงิน รางวัลกรรมการ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

6. เงิน สมนาคุณวิทยากร

ระเบียบกระทรวงการคลัง

7. คาเชาบาน

พ.ร.ฎ.คาเชาบานพ.ศ. 2527แกไข ป 2545

หลักเกณฑการเบิกจายเงิ น
คารักษาพยาบาล 2542
ประกาศหลักเกณฑเงินคาทํา ข วั ญ ก รณี
ไดรับอันตรายห รื อ บาดเจ็ บ จาก ก าร
ปฏิบัติห นาที่
ประกาศหลักเกณฑเงินคาตอบแทน
กรรมการ
ประกาศหลักเกณฑเงินคาตอบ แทน
กรรมการ
ระเบีย บ มท.ว า ด ว ยค าเช า บ า น ข อ ง
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.สงเคราะห ข าราชก ารผู ได รั บ
อัน ตรายและก ารเจ็ บ ป ว ยเพ ราะเห ตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546

8.เงิน เกี่ยวกับศพซึ่งถึงแกความตายใ น
ระหวางเดิน ทางไปราชการ

9. เงิน ชวยเหลือ บุคลากรที่ตองคดีอ าญา
10.เงิน สงเคราะหผ ูที่ไดรับอันตรายหรือ พ.ร.บ.สงเคราะหข าราชการผูไดรับอัน ตรายแ ล ะ พ.ร.บ.สงเคราะหข าราชการผูได รับ
ปวยเจ็บเพร าะเหตุปฏิบัติร าชการ
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
อัน ตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546

รายการ
11. บําเหน็จบํานาญ
(กรณีไมเปนสมาชิก กบข.)

บุคลากรสาธารณสุข

บุคลากร สังกัด อปท.

พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 แล ะที่ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชก ารส ว น
แกไขเพิ่มเติม
ทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติม)
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12. กองทุน กบข.

พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขรก. พ.ศ. 2539.

13. บําเหน็จดํารงชีพ

พรบ.กองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ(ฉบับที่3 )
พ.ศ.2546
กฎกระทรวง กําหนดอัต ราและวิธีก ารรับบําเห น็ จ
คํารงชีพ พ.ศ. 2546

พ.ร.ฎ.คาใชจายในการเดินทางไปราช ก าร 2534
(ฉบับที่ 5)

1. พ .ร.บ .สง เค ราะ ห ผู ประสบภั ย
เนื่อ งจากการชวย เห ลื อ ราชก าร ก าร
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบั ติ ต าม
หนาที่มนุษยธรรม 2543
2.ประก าศ ห ลั ก เก ณฑ ก ารทํ า ข วั ญ
ขาราชการ ลูกจาง
พ.ร.ฎ. ค าใ ช จ า ยใ น ก ารเดิ น ทาง ไป
ราชการ 2534(ฉบับที่ 5)

ขอบังคับสธ.วาดวยการจายเงิน คาตอบแทน จนท.
ที่ปฏิบัติงานใหก ับหนวยบริการในสังกัด สธ.
2544
ระเบียบ กค.วาด วยการเบิกจ ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
และคาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2534 ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑการจายเงิน คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น
ระเบียบ กค.วาดวยการเบิกจายเบี้ ย เลี้ ยง
เดิน ทางและคาเชาที่พัก ในการเดิน ทาง
ไปราชการ พ.ศ.2534

14.บําเหน็จความชอบคาตอบแทน แ ล ะ พ.ร.บ.สงเค ราะห ผู ประสบภั ย เนื่ อ ง จาก ก าร
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน ผู ชวยเหลือ ราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือช ว ยราชก าร ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม 2543
เนื่อ งในการปองกัน อธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศ
15.คาใชจายในการเดิน ทางไปราชก าร
ในและนอกราชอาณาจั ก ร( ชั่ ว ค ราว)
ไดแ กคาเบี้ยเลี้ยง คา เช า ที่ พั ก แ ล ะค า
พาหนะเดินทาง
16. คาตอบแทนก ารปฏิ บั ติ ง าน น อ ก
เวลาราชการ

ระเบียบ มท. วาดวยเงิน กองทุนบําเห น็ จ
บํานาญ ขรก.สวนทองถิ่น พ ศ .2500(
แกไขเพิ่มเติม) และไดจัดตั้ง กบท.ขึ้น
เชน ขอ 11

17.คาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักร(ประจํา)
ไดแ กคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคา
พาหนะเดินทาง คาขนยายสิ่งของ
สวนตัว
18.ค าใ ช จ า ยสํ า ห รั บ เดิ น ทาง ก ลั บ
ภูมิลําเนา(กรณีออก จาก ราชก ารแ ล ะ
กรณีถูกสั่งพักราชการ)
19. เงิน ชวยพิเศษกรณีถึงแกความตาย พ.ร.บ.สงเคราะหข าราชการผูไดรับ
อัน ตรายและการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชก าร
พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาการจายเงิน เดือน เงิน ป บําเหน็ จ
บํานาญและเงินอื่น ในลัก ษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
20. คาใชจายในการฝก อบรมทั้งในและ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจา ยใ น ก าร
ตางประเทศ
ฝก อบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

พ.ร.บ.สงเคราะห ข าราชก ารผู ได รั บ
อัน ตรายและก ารป ว ยเจ็ บ เพ ราะเห ตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546

ระเบี ย บก ร ะทรวง ก าร ค ลั ง ว า ด ว ย
คาใชจายใ น ก ารฝ ก อ บรมข อ ง ส ว น
ราชการ พ.ศ. 2545

3. สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่มิใชตัวเงิน
รายการ

บุคลากรสาธารณสุข

บุคลากร อปท.
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1. เครื่องราชอิสริยาภรณ
2. การขอพระราชทานเพลิงศพ
3.การลาศึกษาตอการใชเงินทุน
เนื่อ งจากการลาศึก ษา
4.การนับอายุราชการและอายุ
ราชการ
5. สหกรณออมทรัพย
6. สมาคมฌาปนกิจศพสงเคราะห
7. การตรวจสุขภาพประจําป

พ.ร.บ.เครื่องราชยฯ
ระเบียบสํานัก นายก

8. สิทธิก ารลา
- ลาปวย
- ลาคลอดบุตร
- ลากิจสวนตัว
- ลาพักผอน
- ลาอุปสมบทหรื อ ล าไปประก อ บพิ ธี
ฮัจนย
- ลาเขารับการตรวจเลือ กหรือเขารับก าร
เตรียมพล
- ลาไปศึ ก ษา ฝ ก อ บรม ดู ง าน ห รื อ
ปฏิบัติการวิจัย
- ลาไปปฏิบัติงานในอ ง ค ก ารระห ว า ง
ประเทศ
- ลาติดตามคูสมรส
การจายเงิน เดือนระหวางลา

- ระเบียบ.วาดวยการลาของขาราชการ พ .ศ .
2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติมป 2539

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขอบังคับแตล ะสหกรณ
ฌกส.
ระเบียบกระทรวงการคลัง

- พระราชกฤษฎีกาการจายเงิ น เดื อ น เงิ น ป
บําเหน็จ บํานาญแ ล ะเงิ น อื่ น ใ น ลั ก ษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535

ระเบียบเกี่ยวกับขาราชการในบัญชี 7
ระเบียบสํานัก นายก
ประกาศหลักเกณฑการบริหารงาน
บุคล
ประกาศหลักเกณฑการบริหารงาน
บุคล
ขอบังคับแตล ะสหกรณ
ระเบียบ มท.วาดวยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับก าร
รักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541
ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคล
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1.9.3 การมีใบประกอบวิชาชี พ
ควรจะตองพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหเปนวิชาชีพ ในการใหบ ริการระดับปฐมภูมิ
เพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐาน การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแก องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
ภารกิจดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน เชน การฉีดวัคซี น การใหย าทางกลามเนื้อ ทางเสนเลือด ฯลฯ ซึ่งแตเดิม
บุคลากรสาธารณสุขประจํา สถานีอนามัย ปฏิบัติงานภายใตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (นายแพทย
สาธารณสุขจังหวด) ในระยะแรก (ไมเกิน 2 ป ) ใหอยูภายใตการกํากับของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใน
ระยะตอไปใหกระทรวงสาธารณสุขพั ฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจํา สถานีอนามัย และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการดานสาธารณสุข
1.9.4 ความกาวหนาในวิชาชีพ
ความกาวหนาในวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุขในสังกั ดองค กรปกครองสวนท องถิ่น ใหมี
ความกาวหนาตามศักยภาพความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพไมไ ดขึ้นกับขนาดของพื้ นที่ /
ประชากรที่ รับผิ ดชอบหรือระดับของผูบริ หารขององค กรปกครองสวนทองถิ่นที่ ตนเองสัง กัด
ทั้งนี้ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเสนอกระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน ประกอบดวย
1. ระเบียบวา ดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสั งกัด องคกรปกครองสวนท องถิ่น โดยใหนํา
หลักการของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยของหนวยบริการในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ . 2536 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาบังคับใช
2. ขอบังคับวา ดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกั บหนวยบริ การในสังกั ด
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น โดยนําหลั กการของขอ บังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช
3. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจา หนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับ
หนวยบริการในสัง กัด องค กรปกครองสวนท องถิ่น โดยนําหลัก การหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงิน
คาตอบแทนใหเจา หนาที่ที่ปฏิบัติงานให กับหนวยบริการในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 บังคับใช
4. การพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไป องคกรปกครองสวนท องถิ่นให
สามารถบริการแกประชาชนได อยา งมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเสนอกฎหมายองคกรวิชาชี พรองรับ
1.9.5 โอกาสในการโอนยา ย
1 ) การโอน/ยา ย
นอกจากความกาวหนาในสายวิชาชีพของแตละตําแหนงแลว บุคลากรสาธารณสุขในระดั บ
ปฐมภูม ิใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสามารถโอนยายตามความจําเปนไปยังองคการบริ หารสวน
ทองถิ่นอื่นทั่วประเทศได ไมว าจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ซึ่ง
จะตองสะดวกและเปนธรรม
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2) การโอนยา ยเปลี่ยนสายงาน
บุคลากรทางดานสาธารณสุขทุกตําแหนงสามารถโอนยา ยสับเปลี่ยนสายงานอื่นตรงตามที่
ตนเองมีคุณสมบัติ และยังสามารถเปลี่ยนสายงานไปยังตําแหนงรองปลัด องคกรปกครองสวนทองถิ่ น และ
ผูอํานวยการกองอื่น ๆ หากมีคุณสมบัติตรงตามตําแหนง นั้น
- มีองคกรการบริ หารงานบุคคลเพื่ อรองรับการถายโอน
- การมีสว นรวมของผูแทนสถานีอ นามัย ในการบริหารงานบุ คคลในระดั บทองถิ่ น
คณะกรรมการบริ หารการถายโอนบุคลากรดานสาธารณสุขในระดับกระทรวง จังหวัด
โดยใหมีผูแทนสถานีอนามัย เปนกรรมการดวย
บุคลากรที่ถายโอนฯ ใหรวมถึงบุ คลากรที่ ปฏิบั ติงานในสถานีอนามัย ครอบคลุมถึง
ขาราชการพลเรือน พนั กงานราชการ ลูกจา งประจําและลูกจางชั่วคราว ทั้งที่ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง หลักในสถานีอนามัย ที่ถายโอน เพื่อเป นหลั กประกันใหแ ก
บุคลากรเหลานั้น โดยเฉพาะอยา งยิ่งลูกจา งชั่วคราวไดกําหนดเงื่อนไขให องคกรปกครองสวนทองถิ่ น ตองจา ง
ลูกจา งชั่วคราวที่ปฏิบัติห นาที่อยูตอไปจนกวา จะหมดสัญญาจางและเมื่อมีความจํา เปนตองจางบุคลากรใน
ตําแหนง ดังกลาวเมื่อ หมดสัญญา จา งให องคกรปกครองสวนท องถิ่น พิจารณาจา งผูปฏิบัติงานเดิมกอนโดย
พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผาน
เงื่อนไขที่ 2 การจัดระบบบริการสุขภาพโดยการถายโอนในภารกิจทั้ง 4 ดานตามภารกิจเดิม
สถานีอนามัย เปนสถานบริการปฐมภูม ิ ที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุ ด มีสถานที่ตั้งอยูใน หมูบาน ตําบล
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิด ชอบครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือการรั กษาพยาบาล การควบคุมปองกัน โรค การสงเสริม
สุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ซึ่งภารกิจทั้งหลายเหลานี้ดําเนินการตั้ งแตกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล บังคับใชกฎหมายในพื้นที่ เพื่ อการคุมครองสุ ขภาพของประชาชนและรวมสนับสนุน ประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานบริหาร บริ การและวิชาการโดยบูรณาการงานทุกภาคสวน เพื่อผลสัมฤทธิ์ข อง
งานตามเปาหมาย และตอบสนองความจํา เปนทางดานสุขภาพของประชาชนขั้ นพื้น ฐานในลักษณะผสมผสาน มี
ความเชื่อมโยง ตอเนื่อง ของกิจกรรมดานสุ ขภาพ ในลักษณะแบบองครวม ประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวก
และมีระบบการให คําปรึกษา และสงตอ ทั้ง นี้เพื่อการสรางสุขภาพและการสรางความเขมแข็งใหแก ประชาชน
เพื่อปองกั นหรือลดปญ หาที่ปองกั นไดทั้งกาย จิต สังคมโดยประชาชนมีสว นรวมและเปนการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (one stop service)
ดังนั้น การถายโอนงานภารกิจของสถานีอนามัย จึงจําเปนตองถายโอนงานครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ โดยไม
ควรถายโอนงานเปนแตละภารกิจ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมพรอมที่จะรับ โอนหรือไมผา นเกณฑการ
ประเมิน

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

65

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนท องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขควร
เรงรัด พัฒนา องคก รปกครองสวนทองถิ่ น ใหมีความพรอมกอนการรับ โอนสถานีอนามัย ไมเชนนั้นจะเกิด
ผลกระทบประชาชนในพื้ นที่อยา งรุนแรง
2.1 ควบคุมการบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
2.1.1 สถานีอนามัย ที่โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่ น สามารถเขารวม
ใหบริการระบบหลักประกันสุ ขภาพถวนหนาได หากขอขึ้ นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูม ิและผานการตรวจ
ประเมินหนวยบริการ ตามเกณฑการขึ้นทะเบีย นหนวยบริการและเครื อขายหนวยบริการ ตามที่สํา นักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ กําหนดและรวมเปนเครือ ขายกับหนวยบริการประจํา
ที่เขารวมโครงการระบบ
หลักประกันสุ ขภาพถวนหนาทั้ง หนวยบริการเอกชนและภาครัฐได ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้ น เห็น
วา เหมาะสมและเกิดประโยชนกับประชาชนพื้น ที่มากที่สุด
2.1.2 ระบบการสงต อผูปวย สามารถสงตอผูปวยที่เ กินขี ดความสามารถในการ
รักษาพยาบาลของสถานีอนามัย ไปยังหนวยบริการประจําที่สถานีอนามัย เขารวมเปนเครือขายทั้ง ผูปวยนอกและ
ผูปวยใน
2.1.3 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการ สถานีอนามัย ในสังกัด
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น
หากขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเปนเครือขายหนวยบริการตามที่สํา นักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ (สปสช.) กําหนด ต องถูก กํากับ มาตรฐานการใหบ ริการ เช นเดียวกับสถานบริ การ
สุขภาพอื่น โดยระดับจังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการควบคุมภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของแตละ
จังหวัดเพื่อทําหนาที่ดัง กลาว
เงื่อนไขที่ 3 ระบบจัด การทางการเงิน
สถานีอนามัย ที่โอนไปสังกั ดองค กรปกครองสวนทองถิ่น จะมีรายไดจากแหลงงบประมาณที่จะดําเนิน
กิจกรรมดานสุ ขภาพ คือ
3.1 เงินรายไดของทองถิ่นที่จั ดเก็บเอง/รัฐจัดเก็บให /เงินอุดหนุ นทั่วไป/เงินกู /
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ(ดานสาธารณสุข)
3.2 เงินงบประมาณเหมาจายรายหัวระบบหลักปะกั นสุขภาพถวนหนา กรณีเขา
รวมใหบริการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา [เงิน UC] ซึ่ง สถานีอนามัย จะไดรับการจัดสรรประเภทเงิน
บริการผูปวยนอก [OP] และ เงินบริการสงเสริมสุขภาพ [PP] โดยใหสํานักงานหลัก ประกันสุภาพแหงชาติ โอน
เงินเขาบัญชีขององคก รปกครองสวนทองถิ่น โดยตรงและใหทองถิ่ นเปดบั ญชีเลมใหม เพื่อใช สําหรับ กิจการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะการจายเงินทั้ง 3.1.1 และ 3.1.2 ใหเปนไปตามระเบีย บการเบิกจา ยเงินขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น เวนแต [เงิน UC] ใหใชไดเฉพาะกิจการสาธารณสุขเทานั้น ประกอบกับเพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการใชเงิน ควรนํา
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3.2.1 ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ พ.ศ. 2536 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาปรับประยุกตใช ในองคกรปกครองสวนท องถิ่ นดวย
3.2.2 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทน ตามขอบังคั บกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ งานใหกับ หนวยบริการในกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2544 มาบังคับใชใน องค กรปกครองสวนทองถิ่น ดวย ทั้งนี้ เพื่อให บุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปสังกั ด
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น ไดรับเงินเชนเดียวกับบุ คลากรที่สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
3.2.3 คณะอนุกรรมการหลั กประกั นสุขภาพในระดับจังหวัด ให ตัวแทนฝายทองถิ่นเป น
ประธาน มีหนาที่ซื้อบริ การขั้น พื้นฐานในระดับ พื้นที่
3.2.4 สปสช. โอนเงินอุด หนุ นใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นในดานภารกิจสาธารณสุขเปน
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อ นไข
เงื่อนไขที่ 4 การจัดระบบสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ
คณะอนุกรรมการบริ หารหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด เปนผู บริ หารจัดการงินกองทุ น
สงตอตามที่กําหนดและในกรณีภ าวะวิกฤติ มีหลักดําเนินการ ดังนี้
1) ใหรัฐบาลกลางโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย
(กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น) รวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีม ี การระบาดของโรคอยา งรุนแรงและเกิดภัยพิบัติขึ้ น และสงผล
กระทบให ประชาชนในทองถิ่นนั้ นๆไดรับ ความเดือดรอน และอั นอาจจะสงผลกระทบเกิ ดขึ้นในทองถิ่นอื่ น
ดวย
การดําเนินงานในกรณีนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้ นที่ทุกสัง กัด รวมทั้งองคก รปกครองสวนทองถิ่ น
จะปฏิบัติตามแนวทางที่ปรากฏในแผนป องกันภัย ฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2248 ซึ่งเปนระบบปกติ ที่
หนวยงานเหลานี้ไดดําเนินการอยูแลว โดยมีหนวยงานรับผิ ดชอบในภารกิจดังกลาว ของกระทรวง มหาดไทย
เปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน ดัง นั้นสถานี อนามัย จะอยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือ องคก รปกครองสวนทองถิ่ น ก็จะตองปฏิบั ติตามแนวทางที่ปรากฏในแผนดังกลาว เชนกัน
2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ป ระสบภัยประสบภาวะฉุกเฉินประสานกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด หรือจัง หวัดขางเคียงเพื่อขอรับการสนับสนุ น วัสดุ อุปกรณชวยเหลือผูป ระสบภัยตาม
ความสมัครใจหรือเห็นสมควร
3) ใหผูวา ราชการจังหวัดหรือ นายอําเภอแลวแตกรณีใ นฐานะประธานคณะกรรมการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัย พิบัติจังหวัด /อําเภอมีอํานาจสั่งการในเขตพื้นที่นั้นๆ
4) การมอบหมายให คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุ ขภาพพระดั บจังหวัด ทําหนาที่ หลั กใน
การสนับสนุ นและประสานงานกั บองค กรการปกครองสวนทองถิ่ นในการดําเนินงานและบริ หารจัดการระบบ
หลักประกันสุ ขภาพในระดับท องถิ่ นหรื อพื้ นที่ ไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการเพื่อสราง
การดําเนินงานและบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุ ขภาพในพื้นที่ เ ชน การกันเงิน กองทุนฉุ กเฉินไวกรณีภ าวะ
ฉุกเฉินและวิกฤตการณดานสาธารณสุข เปนตน
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รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เป นเปา หมายทดลองการถายโอนสถานีอนามั ย
ตามมติคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การประชุม ครั้ง ที่ 2 /2550 วันที่ 25 เมษายน 2550
ภาคเหนือ
4 จ. / 8 อบต. / 10 สอ.

1. กําแพงเพชร

1.1 อบต.วังแขม อ.คลองขลุง
1.2 อบต.เทพนิ มิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี
2. ตาก
2.1 อบต.วังหมัน อ.สามเงา
3.เชียงใหม
3.1 อบต.สุเทพ อ.เมือง
3.2 อบต.ทาผา อ.แมแจม
3.3 อบต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
3.4 อบต.ดอนแกว อ.แม ริม
4.ลําปาง
4.1 อบต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา
ภาค
1.กาฬสินธุ
1.1 อบต.ทุงคลอง อ.คํามวง
ตะวันออกเฉีย งเหนือ 2.บุรีรั มย
2.1 อบต.หนองแวง อ.ละหานทราย
4 จ. / 4 อบต. / 5 สอ.
3.อุดรธานี
3.1 อบต.นาพู อ.เพ็ญ
4.นครราชสี มา
4.1 อบต.นากลาง อ.สูงเนิน
ภาคกลาง
1. พระนครศรีอยุธยา 1.1 อบต. บางนมโค อ.เสนา
11 จ. /14 อบต. /15 สอ. 2. ปทุมธานี
2.1 อบต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
3. ลพบุรี
3.1 อบต. เขาสามยอด อ.เมือง
4. กาญจนบุรี
4.1 อบต. วังศาลา อ.ทามวง
5. สมุทรสงคราม
5.1 อบต. บานปรก อ.เมือง
6. จันทบุรี
6.1 อบต. เกาะขวาง อ. เมือง
7. ราชบุรี
7.1 อบต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง
7.2 อบต.บานฆอง อ.โพธาราม
8. เพชรบุรี
8.1 อบต.บานหมอ อ.เมือง
9. สระแกว
9.1 อบต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ
9.2 อบต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย็น
10. สุพรรณบุรี
10.1 อบต.เดิมบางนางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
10.2 อบต. ทาระหัด อ.เมือง
11. อุทัย ธานี
11.1 อบต.หาดทนง อ.เมือง
ภาคใต
1.นครศรีธรรมราช
1.1 อบต. ปากพูน อ.เมือง
4 จ. / 4 อบต. /5 สอ.
2. สุราษฎรธานี
2.1 อบต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
3. ชุมพร
3.1 อบต.บางหมาก อ.เมื อง
4. กระบี่
4.1 อบต.อาวนาง อ.เมื อง

สอ.วังแขม / สอ.บอทอง
สอ.โพธิ์เอน / สอ.โนนพลวง
สอ. วังหวาย
สอ.สุเทพ
สอ.บานปาแดด
สอ.บานสันนาเม็ง
สอ.ดอนแกว
สอ.ลําปางหลวง
สอ.บานเดื่อเกา
สอ.หนองตาเยา / สอ.หนองหวา
สอ.นาพู
สอ.นาใหญ
สอ.บางนมโค
สอ.บึงยี่โถ
สอ.เขาสามยอด
สอ. วังศาลา
สอ.บานปรก
สอ.เกาะขวาง
สอ.ดานทับตะโก
สอ.ต.บานฆอง
สอ.บานหมอ
สอ.นาคันหัก
สอ.คลองตาสูตร/สอ.คลองหินปูน
สอ.บานแหลมหวา

ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก

สอ.ทาระหัด
สอ. หาดทนง
สอ. บานศาลาบางปู/สอ. บานปากพูน
สอ. บานโฉลกหลํา
สอ. บางหมาก
สอ.บานชองพลี

ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
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แบบที่ 1
แบบประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสาธารณสุข

ที่.....................................................................................................................…………….
วันที่...............................................................................................................................
เรื่อง ขอประเมินความพรอมเพื่อจัดการสาธารณสุข
เรียน .........................................................................................................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสภา..........................................จํา นวน 1 ชุด
2. แบบกรอกขอมูลประกอบการขอประเมินความพรอม
จํา นวน 1 ชุด
3. รายชื่อผูแทน , ผูทรงคุณวุฒิและผูชวยเลขานุการ
จํา นวน 1 ชุด
4. อื่นๆ ............................................................................................(ถามี)
ดวย(ชื่อองคกรปกครองสวนท องถิ่น ).................................................โดยความเห็นชอบของสภา(ชื่อ
องคก รปกครองสวนทองถิ่ น )........................................................ในคราวประชุมครั้งที่ ......เมื่อ
วันที่.........................................มีม ติใหจัดการสาธารณสุขตั้งแตงบประมาณ................................โดยรับโอน
สถานีอนามัย .............................ตําบล..................................อําเภอ............................... จัง
หวัด.....................................สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค กรปกครองสวนท องถิ่น
ทั้ ง นี้ ได พิ จ า รณ า เ ก ณฑ ก า รประ เ มิ นค ว า ม พร อ ม แ ล ว ( ชื่ อ อ ง ค กรป ก ค รอ ง ส ว น
ทองถิ่น) ..........................................อยูในเกณฑที่จะจัดการสาธารณสุขได และเมื่อไดผานเกณฑการประเมิน
ความพรอมแลว จะไดดําเนินการตามเงื่อนไขอื่นตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
..................................................
(...............................................)
นายก.........................................
ชื่อเจาหนาที่ผูประสานงาน
(หมายเลขโทรศัพ ท/โทรสาร)
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แบบที่ 2
แบบกรอกขอมูล ประกอบการขอประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดการสาธารณสุข
ชื่อองค กรปกครองสวนท องถิ่น ที่ขอรับการประเมิน………………………………………………
1. สํา นักงานตั้งอยูที่ …………………………………..หมูที่ ………….ถนน…………………………
ตําบล……………………….อําเภอ………………….จังหวัด……………………………………….
รหัสไปรษณีย …………………. โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………
2. นายก(ชื่อองค กรปกครองสวนทองถิ่น)…………………………………………………......................
ชื่อ – สกุล …………………………….มือถือ………………………………………….....................
E – mail Address : ………………………………………………………..........................
3. ขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 เขตบริการ ประกอบดวย…………อําเภอ/ตําบล จํานวนหมูบาน….…...หมูบาน มีรายชื่อหมูบานที่
รับผิดชอบ
คือ……….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....
3.2 ประชากรขององคกรปกครองสวนท องถิ่นในปจจุบัน มีจ ํานวน....……คน (สํารวจเมื่อวันที่....................)
4. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 รายไดย อนหลัง 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
จัดสรรเพื่อ การใด (ระบุ )

ใหสวนราชการหน ว ยงานใด จํา นวนเงิน (บาท)
(ระบุ)

5. ประสบการณใ นการจัดการสาธารณสุขหรือมีสว นรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข
5.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนี้ไดดําเนินงานจัดการสาธารณสุข
ปงบประมาณ

กิจกรรมสาธารณสุขที่ อปท.จัด

จํานวนเงิน (บาท)

5.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนี้มีสวนรวมจัดการสาธารณสุข
ปงบประมาณ

กิจกรรมสาธารณสุข ที่ อปท.มีสวนรวมจัด

หนวยงานที่รวมจัดกับอปท.

จํานวนเงิน (บาท)

5.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนี้ใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข
ปงบประมาณ

กิจกรรมสาธารณสุขที่ อปท.มีสวนรวมจัด

หนวยงานที่อปท.ใหก ารสงเสริม/
สนับสนุน

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

ลงชื่อ …………………………………………
(……………………………………)
ตําแหนง ………………………………………
ผูรับรองความถูกตองของขอมูล
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แบบที่ 3
แบบสํารวจความคิดเห็ นของประชาชนและผูมีส วนเกี่ยวของในการจัดการสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการประเมิน …………………………………………
2. ชื่อสถานีอนามัย ที่จะขอรับโอน …………………………………………………………
3. ผูตอบแบบสอบถาม
กํานัน
ผูใหญบาน/ประธานชุมชน
กรรมการหมูบา น/ชุมชน
ประธาน อสม.
อื่นๆ (ระบุ)…………………………..
4. ความเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เห็นวา มีความพรอม (ไมตองตอบขอ 5)
เห็นวา ยังไมมีความพรอม
5. หากเห็นวายังไมมีความพรอม มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ
ควรรวมจัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
ควรใหการสนับสนุนหนวยงานที่จัดอยูเดิมไปกอน
ควรพัฒนาศักยภาพใหอปท.มีความพรอมโดยเรงดวน

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบที่ 4
แบบประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการประเมิน……………………………………………………
ชื่อสถานีอนามัย ที่ อปท.จะขอรับโอน…………………………….ตําบล……………………………….
อําเภอ …………………………………………จังหวัด…………………………………………….

องคประกอบที่
1

2
3
4
5

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1
2
3
4
5
6
7
8

ลงชื่อ…………………………………………….ผูประเมิน
(………………………………………………………)
วันที่……………….เดือน………………………..พ.ศ…………

หมายเหตุ
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แบบที่ 5
แบบสรุปผลการประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนราชการ……………………………………………………………………………………
ชื่อองค กรปกครองสวนท องถิ่น ที่ขอรับการระเมิน…………………………………………………
องคประกอ ตัวชี้วัด
บที่
1

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5
รวม
ระดับคุณภาพเฉลี่ย (รอยละ)

คา
น้ําหนัก
คะแนน
1
3
3
1
3
1
2
3

ค
า หมายเหตุ
คะแนน

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
ตามแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
...........................................................
บันทึกฉบับ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป นหลั กฐานแสดงวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................
โดย.......................................................................ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด..........................
ผูสงมอบ และองคการบริหารสวนตําบล............................อําเภอ.........................จังหวัด...........................
โดย...................................................ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล...........................ผูรับมอบ
ไดดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัย .......................................ตําบล............................. อําเภอ
............................จังหวัด.............................) ในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ใหแกองค การบริ หารสวนตําบล................
เพื่อเปนการกระจายอํานาจในการปกครองตนเอง
ตามพระราชบั ญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคก รปกครองสว นทองถิ่ น พ.ศ. 2542 ตอกั นเรีย บรอยแลว โดยใหองค การบริหารสวนตําบล
ดําเนินการบริ หารจัดการงานสถานีอนามัย ตามหลักเกณฑและมาตรฐาน พรอมทั้งวิธีการดําเนินการภารกิจ
ดานสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสํา นักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนด จํานวน..........ภารกิจ
หรือ อาจกํา หนดขึ้ นเพิ่มเติมภายหลังตามความจํา เปนและสถานการณดานสุขภาพ โดยมีรายละเอีย ดตามบัญชี
แนบทายบันทึกนี้ จํา นวน.............ชุด................แผน
(ลงชื่อ).......................................................ผูสงมอบ
(..................................................)
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด..................

(ลงชื่อ)................................................ผูรับมอบ
(............................................)
ตําแหนง นายกองคการบริ หารสวนตําบล............

(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(..................................................)
ตําแหนง คณะกรรมการบริหารการถายโอนฯ

(ลงชื่อ).................................................พยาน
(.............................................)
ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอ............................

(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.................................................)
ตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัย ......................
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บัญชีภารกิจสถานีอนามัย

ที่
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

แนบทายบันทึกการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย .............................ตําบล...................อําเภอ......................
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........................................สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ใหกับ องคการบริหารสว นตําบล.....................................อําเภอ.................................จังหวัด....................
รายการ
จํา นวน
หมายเหตุ
บัญชีภารกิจการบริหารจัด การ ของสถานีอ นามัย จํานวน......ภารกิจ
.....ชุด.........แผน
บัญชีภารกิจการจัดบริการ ของสถานีอนามัย จํานวน....... ภารกิจ
.....ชุด........แผน
บัญชีภารกิจดานกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ป 35 .........ภารกิจ
พ.ร.บ.ที่
บัญชีภารกิจดานกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม จํานวน.... ..ภารกิจ
โอนแลวกี่
บัญชีภารกิจดานกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล .........ภารกิจ
เรื่อง
ทะเบีย นและรายงานเงินบํารุงของสถานีอนามัย จํา นวน.........ภารกิจ
.....ชุด.........แผน
คูมือการปฏิบัติงานของสถานี อนามัย
จํา นวน.........เรื่อง
....................เลม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
จํา นวน.........เรื่อง
....................เลม
- ระเบียบเงินบํารุง
- ระเบียบการจา งลูกจา ง
- ฯ ลฯ
ทะเบีย นองคกร / ชมรมฯ ตางๆ เชน
...................เลม
- ทะเบีย นชมรม อสม.
- ทะเบีย นชมรมผูสูงอายุ
- ฯ ลฯ
ภาระผูกพันตางๆ ที่กระทํากับบุ คคลภายนอก
..............สัญญา
- สัญญากอสรางบา นพั กสถานีอ นามัย จํานวน..........หลัง
- สัญญาจา งลูกจา ง
- บัญชีขาราชการ / ลูกจา งประจํา
.....ชุด........แผน
- ลูกจา งชั่วคราวที่มีตําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข
.....ชุด........แผน
- บัญชีจา งลูกจา งชั่วคราว..............................
.....ชุด.......แผน
(ลงชื่อ)...................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................

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

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

แนบทายบันทึกการถายโอนสถานีอ นามัย .....................................อําเภอ....................................
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด....................................
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล.......................................อําเภอ.............................จังหวัด.........................
รายการ
จํา นวน
หมายเหตุ
ที่ดินโฉนดเลขที่...................หนาที่. .............จํานวน.....................ไร
...............ฉบับ
ที่ดินโฉนดเลขที่...................หนาที่. .............จํานวน.....................ไร
...............ฉบับ
อาคารสถานีอนามัย แบบแปลนเลขที่...............................................
1 หลัง
อาคารหอประชุมแบบแปลนเลขที่. ..................................................
1 หลัง
อาคารบานพักสถานีอนามัย แบบแปลนเลขที่....................................
........... หลัง
อาคารบานพักสถานีอนามัย แบบแปลนเลขที่....................................
.............หลัง
อาคารบานพักสถานีอนามัย แบบแปลนเลขที่....................................
.............หลัง
อาคารหองน้ําห องสวมแบบแปลนเลขที่..........................................
.............หลัง
อื่นๆ
(ลงชื่อ)...................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................

หมายเหตุ: การสงมอบที่ดินและสิ่งกอสราง สงมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนฯ และแผนการกระจาย
อํานาจ ขอ 6.1.2 (17) ระเบีย บกรมธนารักษวาดวยการรั บคืนที่ราชพัสดุและการผอ นผันการสงคืน ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2526 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยมีขั้น ตอนการดําเนินการ ดังนี้

1. กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงกรมธนารักษวา จะสงมอบคืนที่
ราชพัสดุ ซึ่งประกอบดวยที่ดินและสิ่งก อสราง เพื่อใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจ ตาม
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
2. กรมธนารักษ แจงใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบีย นเปนที่ ราชพัส ดุ
3. สํา นักงานสาธารณสุขจังหวัด สงมอบคืนที่ราชพัส ดุและสิ่งกอสรางตามระเบีย บกรมธนารักษ
วา ดวยการรับคืนที่ราชพัสดุและการผอนผันการสงคืนที่ ราชพัส ดุ พ.ศ. 2526 ตามแบบสงคืนที่ราชพัส ดุ ทบ. 6
และแบบสงมอบ - รับมอบที่ราชพัสดุ ทบ. 10
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใชประโยชน ที่ราชพัสดุจาก
กรมธนารักษ ตามระเบียบกระทรวงการคลั งวา ดวยการจัดหาประโยชนในที่ ราชพัส ดุ พ.ศ. 2547 ตอไป
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บัญชีรายการทรัพ ยส ิน
แนบทายบันทึกการถายโอนสถานีอ นามัย .......................................อําเภอ..................................................
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..............................................................................
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล..............................อําเภอ....................................จังหวัด...........................
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.

รายการ
ครุภัณ ฑ
โตะทํา งานระดับ 6
โตะทํา งานระดับ 3 – 4
เกาอี้นั่งทํางาน
เกาอี้นั่งรอตรวจ
ตูเย็น
โทรทั ศน
ฯ ลฯ

จํา นวน

หมายเหตุ

...............ตัว
...............ตัว
...............ตัว
...............ตัว
..................ตู
............เครื่อง

วัสดุสํานักงาน
กระดาษถายเอกสาร ขนาด เอ 4
กระดาษโรเนียว ขนาด เอ 4
ฯ ลฯ

..............รีม
..............รีม

(ลงชื่อ)...................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด.......................
หมายเหตุ: การสงมอบทรัพยสิน สงมอบโดยอาศัย ผลของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ
พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2543 ขอ 6.1.2 (17)
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บัญชีรายชื่อขาราชการสาธารณสุขที่สมัครใจถายโอน แนบทายบันทึกการถายโอน
สถานีอนามัย ...............................อําเภอ.............................สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล..................................อําเภอ...............................จังหวัด...........................
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

อัตราเลขที่

อัตราคาจาง

1. นายทํางาน ไดเงิน จ.บริหารงานสาธารณสุข 6/7 1

25,360

2.
3.
4.
5
6
7

20,750
18,560
14,750
12,680

นายดี
นายใจดี
น.ส.
น.ส.

ทําบุญ
มากมี

นักวิชาการสาธารณสุข 7
จพ.สาธารณสุขชุมชน 6
จพ.ทันตสาธารณสุข 5
พยาบาลวิชาชีพ 4

2
3
4
5

เงินชวย หมายเหตุ
เหลือพิเศษ
1,000
หัวหนา
สอ.
1,000
2000

(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. สํา หรับหรับการโอนยา ย การตัดโอนตําแหนงกรณีปกติ นอกบั ญชี ถายโอน ดําเนินการ ตามแนวทาง
ระเบียบหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยา ย การโอน การใหปฏิบัติ ราชการ และการยืม ตัวขาราชการ
ของ สํา นักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541
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บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง ที่มีต ําแหนงในสายงานกระทรวงสาธารณสุข
แนบทายบันทึกการถายโอน
สถานีอนามัย ..........................อําเภอ............................สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด................................
ที่
ชื่อ - สกุล
1. นายบุญมา มีเงิน
2. นายยอดชาย มีธรรม
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตําแหนง
คนงาน
คนสวน

อัตราเลขที่ อัตราคาจาง เงิน ชวยเหลือพิเศษ หมายเหตุ
1
5,360
1,000
2
4,400
1,000

(ลงชื่อ)...................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................
หมายเหตุ 1. การถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัย ผลของกฎหมาย 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. สําหรับหรั บการโอนยา ย การตัดโอนตําแหนง การจางบุคลากร กรณีปกตินอกบัญ ชีถายโอน
ดําเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยา ย การโอน การใหปฏิบัติ ราชการ
และการยืมตัวขาราชการของ สํา นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541
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บัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง แนบทายบันทึกการถายโอน
สถานีอนามัย ..........................อําเภอ............................สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................
ใหกับองคการบริหารสวนตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด................................
ที่
ชื่อ - สกุล
1. นายบุญมี เงินมาก
2. นายเงินมาก บุญมี
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตําแหนง
คนงาน
คนสวน

อัตราเลขที่ อัตราคาจาง เงิน ชวยเหลือพิเศษ หมายเหตุ
1
5,360
1,000
2
4,400
1,000

(ลงชื่อ)...................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด............................
หมายเหตุ 1. การถายโอนขาราชการ ถายโอนโดยอาศัย ผลของกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้น ตอนฯ
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. สําหรับหรับการโอนยา ย การตัดโอนตําแหนง การจา งบุคลากร กรณีปกตินอกบั ญชีถายโอน
ดําเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนหลั กเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการยา ย การโอน การใหปฏิบัติ ราชการ
และการยืมตัวขาราชการของ สํา นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541
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ระเบียบที่จะตองปรับปรุง /แกไข
เพื่อใหเกิด ความคลองตัวในการปฏิบั ติงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่ น เสนอกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน ประกอบดวย
1. ระเบียบวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัด อปท. โดย ให นํ า หลั ก การของระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงหนวยของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และฉบั บ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 มาบังคับใช
2. ขอบังคับวา ดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสั ง กั ด อปท. โดย
นําหลักการของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวา ดวยการจายเงินคา ตอบแทนเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช
3. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนใหเจา หนาที่ที่ปฏิบัติงานให กั บ หน ว ยบริ ก าร
ในสังกัด อปท. โดยนําหลักการหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การจายเงินคาตอบแทนให เ จ า หน า ที่ ที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 มาบังคับใช
4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไป อปท.ให ส ามารถบริ ก ารแก ป ระชาชนได
อยา งมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเสนอกฎหมายองคกรวิชาชีพรองรับ
ขอเสนอ ในชวงที่ดําเนินการถายโอนสถานีอนามั ย ให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ถ า ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บ
กฎหมายใดรองรับที่จะสนับสนุ น งานปฏิ บั ติ ง านได เสนอให อ อกเป น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ รองรั บ การ
ดําเนินงานดังกลาวไปกอน จนกวา จะมีระเบีย บ กฎหมายออกมารองรับ

