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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อให้การดาเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๑๕) และมาตรา ๑๗ (๒๙) แห่งพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่ อ วัน ที่
๘ กัน ยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็ น ชอบประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หมายความว่า เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ข้อ ๒ ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ นี และโรงพยาบาลส่ง เสริมสุ ขภาพต าบล มี ห น้ าที่ และอานาจเกี่ยวกับ
การป้องกันและบาบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การรักษาพยาบาลอย่างง่าย
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ข้อ ๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐ
อย่ า งเหมาะสม และไม่ ก่อ ให้ เกิ ด ภาระทางการเงิ นการคลั ง แก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด แห่งนั้ น
โดยอย่างน้อยต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจที่คณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้โครงสร้างและอัตรากาลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลที่ ถ่ ายโอนให้ อ งค์ ก ารบริ หารส่ วนจั งหวัด อย่ า งน้ อ ยเป็ น ไป
ตามโครงสร้างและอัตรากาลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจ
ที่คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดแนบท้ายประกาศนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตามความจาเป็น
และเหมาะสมกับปริมาณงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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ข้อ ๕ ให้การถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นไปตามความสมัครใจ หากบุคลากรไม่สมัครใจโอนย้า ย
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการ
ต้ น สั ง กั ด เดิ ม ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการดาเนิ นการถ่า ยโอนภารกิ จ ที่ ค ณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมีความพร้อมและประสงค์ขอรับการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้ดาเนินการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่ขอรับการถ่ายโอนภารกิจตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่คณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๗ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์แ ละขั้น ตอนการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามั ยเฉลิม พระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทาง
การดาเนินการถ่ายโอนภารกิจที่คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ให้ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาการ
ตามประกาศนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

แนวทาง
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวทางการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๒๘๓-๔๖๒๔, ๔๖๒๙
โทรสาร: ๐๒-๒๘๓-๔๖๔๐-๒
E-mail: odloc@opm.go.th
Website: odloc.go.th
Facebook: www.facebook.com/odloc.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตล
ิ ิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามทําซํ้า หรือคัดลอก เพื่อนําไปเผยแพร่
ต่อจนกว่าจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

คำนำ
แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่การดำเนินการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกณฑ์ตัวชี้วัดและขั้นตอนการประเมินความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และการดำเนินการหลังการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยที่มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ (๑๙) ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด
การรักษาพยาบาล การป้องกันและบำบัดรักษาโรคติดต่อ รวมทั้งแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ให้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยึดหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น การส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น การรั บ ประกั น ความต่ อ เนื ่ อ งของ
การจัดบริการด้านสุขภาพให้บริการประชาชน และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ตัวย่อและสัญลักษณ์

หน้า
ค
ง
จ

บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ความเป็นมา
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ นิยามศัพท์ในคู่มอื
๑.๔ องค์ประกอบของคู่มือ

๑
๑
๒
๓
๓

บทที่ ๒ การดำเนินการก่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๑ การเตรียมความพร้อมในการบริหารภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๒.๒ การเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
๒.๓ การเตรียมความพร้อมในการบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๒.๔ การประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคู่มือ
๒.๕ บทเฉพาะกาล

๕
๕
๙
๑๐
๑๑
๑๑

บทที่ ๓ กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.๑ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๒ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)

๑๔

บทที่ ๔ ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการประเมินความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๔.๑ ตัวชี้วัดความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔.๒ หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔.๓ แนวทางการปฏิบัติภายหลังการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒๑

๑๔
๑๗

๒๑
๓๑
๓๒

-ขหน้า
บทที่ ๕ การดำเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕.๑ การดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร
๕.๒ การดำเนินการด้านงานบุคคล
๕.๓ การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
๕.๔ การบริหารภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและการจัดบริการปฐมภูมิ
๕.๕ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
๕.๖ การดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๓๗

ภาคผนวก ก ตัวอย่างคำแถลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๕๑

ภาคผนวก ข ตัวอย่างคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด.......... เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด..........

๕๓

ภาคผนวก ค แบบขอประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
สาธารณสุข

๕๖

ภาคผนวก ง บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๔

ภาคผนวก จ ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด.........
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด..............เรือ่ ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด...................ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

๗๒

ภาคผนวก ฉ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗๕

๓๗
๓๗
๔๗
๔๘
๕๐
๕๐

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑ สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการก่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ตารางที่ ๒ สรุปตัวชี้วัดความพร้อมและเกณฑ์การให้คะแนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตารางที่ ๓ เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ตารางที่ ๔ จำนวนบุคลากรและจำนวนกลุ่มงานภายในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตารางที่ ๕ โครงสร้าง ประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตารางที่ ๖ กรอบอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบ่งตามกลุ่มงาน)
ตารางที่ ๗ กรอบอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินแี ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบ่งตามสายงาน)

๑๒
๓๐
๓๒
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สำหรับการส่งมอบภารกิจ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สำหรับการส่งมอบภารกิจ
ในปีงบประมาณอื่น)
โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๓๕

๓๖

๔๖

ตัวย่อและสัญลักษณ์
ก.ก.ถ.
ก.จ.
ก.จ.จ.
ก.ถ.
กสพ.
บก.
รพ.สต.
สกถ.
สงป.
สธ.
สถ.
สปสช.
สป.สธ.
สอน.
อบจ.
อบต.
อปท.

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปตั้งอยู่
เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งหมายถึง องค์การ
บริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในระยะแรก
ให้ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และระยะสุดท้ายของแผนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม พบว่าการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่
ประสบความสำเร็จตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำหนดขั ้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (ฉบั บ ที ่ ๒)
ด้านการถ่ายโอนภารกิจ โดยพบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี) จำนวน ๒๗
แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๙ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๔ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แห่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และจำนวน ๘ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖๕ แห่ง
จากจำนวนสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ น ี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตำบล ๙,๗๘๗ แห่งทั่วประเทศ
ดั งนั ้ น เพื ่ อขั บเคลื ่ อนการกระจายอำนาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นและเพื ่ อสนั บสนุ น
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำหนดขั ้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ด้านการถ่ายโอนภารกิจ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแนวทาง
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ

-๒สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมบูรณ์ครบถ้วน จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใน ๕ ภูมิภาค ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.สุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) และท้องถิ่นจังหวัด
หลังจากได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ๕ ภูมิภาคแล้ว สำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นจึ งได้ ดำเนิ นการประมวลผลข้ อมู ล
และเรียบเรียงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๔

๑.๒ วัตถุประสงค์
แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.๒.๑ เป็ น คู ่ ม ื อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการถ่ า ยโอนภารกิ จ สถานี อ นามั ย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนบุคลากร
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งแต่
การดำเนินการก่อนการถ่ายโอน กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมิน
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการดำเนินการหลังการถ่ายโอน
๑.๒.๒ เป็นแนวทางกำหนดกลไกการขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
๑.๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์และขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล
๑.๒.๔ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการขับเคลื่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ

-๓โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ นิยามศัพท์
๑.๔.๑ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
๑.๔.๒ “สาธารณสุขมูลฐาน” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถ
ดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นที่ปรึกษา มีกิจกรรมประกอบด้วยการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การรักษา
พยาบาลอย่างง่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค
๑.๔.๓ “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” หมายความว่า กลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ
เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัย ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
๑.๔.๔ “หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ ” หมายความว่ า สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ที ่ ข ึ ้ น ทะเบี ย นเป็ น
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
๑.๔.๕ “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล” หมายความว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เป็นลูกข่ายในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

๑.๓ องค์ ป ระกอบของแนวทางการดำเนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ สถานี อ นามั ย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๓.๑ บทที่ ๒ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
๑.๓.๒ บทที่ ๓ อธิบายกลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
กลไกในระดั บชาติ คื อ คณะอนุ กรรมการบริ หารภารกิ จถ่ ายโอนด้ านสาธารณสุ ขให้ แก่ องค์ กรปกครอง

-๔ส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไกในระดับพื้นที่ คือ
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.๓.๓ บทที่ ๔ กล่าวถึงตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการประเมินความพร้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๑.๓.๔ บทที ่ ๕ มี ส าระสำคั ญ เกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น การหลั ง การถ่ า ยโอนภารกิ จ สถานี อ นามั ย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกอบด้วยการดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร การดำเนินการด้านงานบุคคล การดำเนินการ
ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี การบริหารภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและการจัดบริการปฐมภูมิ
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น

บทที่ ๒
การดำเนินการก่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การดำเนินการก่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ มีส่วนราชการและหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการก่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรแล้วเสร็จ
ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ หากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้
ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไปพลางก่อน ยกเว้นหากมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่นตามแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที ่ ค ณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น กำหนด
โดยให้ ค ณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เป็ น ผู ้ ว ิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าดกรณี ที่
เกิดปัญหาอุปสรรค

-๖-

๒.๑ การเตรียมความพร้อมในการบริหารภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๒.๑.๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
เพื ่ อ ดำเนิ น การประเมิ น ความพร้ อ มองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บริ ห ารการถ่ า ยโอนสถานี อ นามั ย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด
๒.๑.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เสนอขอจัดตั้งกองสาธารณสุขในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยต้องกำหนดรายการ ดังนี้

และอำนาจ

(๑.๑) เหตุผลความจำเป็นที่จัดตั้งกองสาธารณสุข
(๑.๒) กำหนดชื่อกอง คือ “กองสาธารณสุข”
(๑.๓) หน้าที่และอำนาจของกองสาธารณสุข
(๑.๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติรวมถึงคุณภาพและปริมาณของงาน
(๑.๕) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดกองสาธารณสุขที่ระบุถึงหน้าที่

การกำหนดส่ วนราชการภายในกองสาธารณสุ ขให้ กำหนดโครงสร้ างของสถานี อ นามั ย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามประกาศคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการดังกล่าว กรณีกำหนดงาน
ภารกิจหรือส่วนงานภายในให้เป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.
(๒) ดำเนินการแจ้งเรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรับทราบ
(๓) ดำเนินการจัดทำคำขอรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามรูปแบบในภาคผนวก ค
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดส่งมาที่ “ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๗สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐”
(๔) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสุขภาพระดับ
พื้นที่ (กสพ.) ตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
สถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ น ี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลให้ แ ก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง นับตั้งแต่
ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ทั ้ ง นี้ เพื ่ อ เร่ ง รั ด ดำเนิ น การจั ด ทำแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพระดั บ พื ้ น ที ่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และประเมินผล
การดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่จะได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๑.๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการดังนี้
(๑) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้านดังนี้
(๑.๑) การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
(๑.๒) การควบคุมโรคติดต่อ
(๑.๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๑.๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๑.๕) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
(๑.๖) การบริหารจัดการและพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อผู้ป่วย
(๒) ซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยื่นคำขอรับการประเมิน
ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เร่งรัดจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แล้วเสร็จ
ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และดำเนินการส่งให้หน่วยงานจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-๘อนึ่ง ภายใน ๕ ปีแรกหลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินแี ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจนำแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสุขภาพจังหวัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มาปรับใช้เป็นแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลมแล้วแต่กรณี โดยอาจไม่สอดคล้องกับข้อ ๒.๑.๓ (๑) ทั้งหมดและไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการประชาคมแผน และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถทบทวนและแก้ไขปรับปรุง
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
โดยเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งนั้นด้วย
(๓) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นของ กสพ. ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๔ ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่ วมกั นพิจารณา
กำหนดแนวทางการถ่ายโอนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายใต้การกำกับดูแลของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งภารกิจและงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศที่เกี่ยวข้องและรายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
๒.๑.๕ ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการดังนี้
(๑) ดำเนิ น การซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจให้ แ ก่ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และสำนั ก งาน
สาธารณสุ ข อำเภอในทุ ก จั ง หวั ด ที ่ ม ี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ยื่ น คำขอรั บ การประเมิ น ความพร้ อ ม
รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตำบล เกี ่ ย วกั บ หน้ า ที่ ร ั บ ผิ ด ชอบของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่จะได้รับการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
(๒) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแล
และประเมินผลดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล

-๙ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Monitoring and Evaluation
Protocol: M & E Protocol) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดำเนิ นการจั ดทำคู ่ มื อปฏิ บั ติ งานให้ แก่ องค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด (Operations Manual) และซั กซ้ อม
ความเข้าใจให้แก่ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยื่นคำขอรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรายงาน
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(๓) พิ จารณาทบทวนและปรั บปรุ งแนวทางการช่ วยเหลื อ สนั บสนุ น และให้ คำปรึ กษา
ด้านวิชาการและการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และและรายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทราบ
(๔) พิจารณากำหนดแนวทางและกลไกการสั่งการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิ น (Emergency Response Protocol) และรายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจ
ถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
๒.๑.๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Quality
Improvement Manual) ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ และรายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

๒.๒ การเตรี ย มความพร้ อ มในการบริ ห ารงบประมาณด้ า นสาธารณสุ ข ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๒.๑ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณากำหนด
แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard Operating Procedures: SOP) และดำเนินการซักซ้อม
ความเข้ า ใจให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก ารประจำแม่ ข ่ า ยของเครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ ย ึ ด ถื อ ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการจั ด สรร
งบประมาณและการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยต้องไม่แตกต่างจากแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรก่อน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และต้องมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับ
หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

-๑๐๒.๒.๒ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการดังนี้
(๑) ดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยื่นความจำนงขอรับ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในการเตรียมความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(๒) พิจารณาทบทวนและเสนอขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารเงิ น บำรุ ง โรงพยาบาลและหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และ
เงิ นค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที ่ ที ่ ปฏิ บั ติ งานให้ แก่ หน่ วยบริ การสาธารณสุ ขขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๒.๒.๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน
กำหนดแนวทางการถ่ายโอนงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ และอัตรากำลังให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงโดยเร็วตามกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศที่เกี่ยวข้อง
และรายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

๒.๓ การเตรียมความพร้อมในการบริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
๒.๓.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้กองสาธารณสุขกำหนดโครงสร้างอัตรากำลัง
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามสภาพการณ์ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนการแบ่ง ส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งประกาศ
เกี่ยวกับการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๓.๒ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการดังนี้
(๑) พิ จ ารณาทบทวนและเสนอขอแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม แนวทางการจ้ า งบุ ค ลากรทุ ก ประเภท
ของสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ นี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล
ที่จะได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามกฎหมาย

-๑๑ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานคณะอนุกรรมการบริหาร
ภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(๒) ดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับปรุงกรอบอัตรา
กำลังตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ ปีเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๒.๓.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล
ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานคณะอนุกรรมการบริหาร
ภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

๒.๔ การประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
๒.๔.๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์และซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกแห่ง
๒.๔.๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
จัดเตรียมระบบรองรับการยื่นขอประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งกระบวนการ
ประเมินความพร้อมทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และยืดหยุ่นคล่องตัว

๒.๕ บทเฉพาะกาล
๒.๕.๑ ให้ ส ่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งดำเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ก่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๕.๒ หากประเด็นใดยังพิจารณาและดำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อนแล้วแต่กรณี ยกเว้น
หากมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่นตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง

-๑๒ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคและรายงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ตารางที่ ๑ สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการก่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเด็นที่ต้องเตรียม
ความพร้อม
๑. แนวทางการบริหาร
ภารกิจด้านสาธารณสุข

แนวทางการเตรียมความพร้อม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๑.๑ เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่าย
โอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ต่อ ก.ก.ถ.
๑.๑ เสนอขอจัดตั้งกองสาธารณสุขต่อ ก.จ.จ. ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในประกาศ ก.จ.
๑.๒ เสนอเรื่องขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ต่อ
สภา อบจ. เพื่อรับทราบ
๑.๓ จัดทำคำขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือนี้และยื่นต่อ ก.ก.ถ.
๑.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใน กสพ. ให้ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือนี้เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
ระดับพื้นทีข่ อง อบจ.
๑.๕ พิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
ระดับพื้นที่ของ อบจ. โดยให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา อปท. และ
อย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้
(๑) การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
(๒) การควบคุมโรคติดต่อ
(๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
(๕) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
(๖) การบริหารจัดการและพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบการส่งต่อผู้ป่วย
๑.๖ ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดทำ
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพืน้ ที่ของ อบจ. โดยภายใน ๕ ปี
แรกหลังการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ให้ อบจ. นำแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพของ สสจ. มาปรับใช้โดยอนุโลมได้
๑.๗ ดำเนินการจัดทำแผนการถ่ายโอน อสม. ที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของ สอน./รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนให้
อบจ. ให้แก่ อบจ. พร้อมงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๑.๘ ซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ สสจ. และ สสอ.
ในทุกจังหวัดที่มี อบจ. ยื่นคำขอรับการประเมินความพร้อม
รับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. เกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ อง

สกถ.
อบจ. ที่ประสงค์ขอรับ
การถ่ายโอน สอน./
รพ.สต.

สถ.

สกถ./สธ./สงป./
สถ.
สธ.

-๑๓ประเด็นที่ต้องเตรียม
ความพร้อม

๒. แนวทางการบริหาร
งบประมาณด้าน
สาธารณสุข

แนวทางการเตรียมความพร้อม
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สธ. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ฯ
๑.๙ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและระบบ
ประกันคุณภาพบริการสาธารณสุขของ อปท. ตลอดจน
แนวทางการกำกับดูแลและประเมินผลดำเนินงานของ
สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. และรายงาน
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
ให้แก่ อปท. ทราบ รวมทั้งจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้แก่ อบจ.
และซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ทุก อบจ. ที่ยื่นคำขอรับ
การประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
๑.๑๐ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือ
สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการดำเนินงาน
ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ อบจ. และ
รายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อปท. ทราบ
๑.๑๑ พิจารณากำหนดแนวทางและกลไกการสั่งการ สอน./
รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน และ
รายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อปท. ทราบ
๒.๑ พิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยบริการประจำที่เป็นแม่ข่ายเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่เป็นมาตรฐาน และซักซ้อมความเข้าใจให้แก่
หน่วยบริการประจำเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. โดยต้องไม่แตกต่างจาก
แนวทางปฏิบัติก่อนการถ่ายโอนและต้องมีความเสมอภาค
และเท่าเทียมกับหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด สธ. และ
รายงานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อปท. ทราบ
๒.๒ ดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ อบจ.ในการเตรียม
ความพร้อมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อรองรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
๒.๓ พิจารณาทบทวนและเสนอขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. และ
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขของ อปท. ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอน สอน./
รพ.สต.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สปสช./สธ.

สถ.

-๑๔ประเด็นที่ต้องเตรียม
ความพร้อม

๓. แนวทางการบริหารงาน
บุคคลด้านสาธารณสุข

แนวทางการเตรียมความพร้อม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๒.๔ กำหนดแนวทางการถ่ายโอนกรอบงบประมาณและ
พัสดุครุภัณฑ์ให้มีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
การถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงโดยเร็ว
๓.๑ ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปีของ
อบจ. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต.

สถ./สงป./สป.สธ./ บก.

อบจ. ที่ประสงค์ขอรับ
การถ่ายโอน สอน./
รพ.สต.
สถ.

๓.๒ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการจ้างบุคลากร
ทุกประเภทของ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๓.๓ ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติ
สธ./สถ./สกถ.
หน้าที่ประจำ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ.
๔. การประชาสัมพันธ์และ
๔.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจ
สกถ./สถ./สป.สธ.
ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินความพร้อมเพื่อ
เกี่ยวกับคู่มือนี้
รองรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ.
๔.๒ ดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการยื่นขอประเมิน
สกถ.
ความพร้อมของ อบจ. รวมทั้งกระบวนการประเมิน
ความพร้อมทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และ
ยืดหยุ่นคล่องตัว
หมายเหตุ: ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จก่อนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่
อบจ. หากประเด็นใดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ อบจ. ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันไปพลางก่อนแล้วแต่กรณี ยกเว้นหากมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่นตามแนวทางที่ ก.ก.ถ. กำหนด โดยให้
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคและ
รายงาน ก.ก.ถ. ทราบ

บทที่ ๓
กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในบทนี้จะอธิบายกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) คือ
(๑) กลไกส่งเสริมและสนับสนุนในระดับชาติ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจบริหารจัดการด้านการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพย์สินตามที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
(๒) กลไกส่งเสริมและสนับสนุนในระดับพื้นที่ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายกำกับดูแลและพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)

๓.๑ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
ชุดหนึ่งเพื่อบริหารจัดการด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ตลอดจน บุคลากร งบประมาณ และ
ทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ถ่ายโอนสถานพยาบาลที่มีภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และรักษาพยาบาลเบื้องต้น คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระยะสุดท้ายของแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดไม่พร้อมรับการถ่ายโอน ก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ

-๑๖เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) จึงให้มีคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่
และอำนาจ องค์ประกอบ และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๓.๑.๑ หน้าที่และอำนาจ
(๑) บริ ห ารจัดการเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรอบงบประมาณ
บุคลากร และทรัพย์สินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ดำเนินการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยื่นความประสงค์ขอรับ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด
(๓) กำหนดมาตรการและแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ประสานเร่ ง รั ด ส่ ว นราชการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งให้ ด ำเนิ น การถ่ า ยโอนภารกิ จ ทรั พ ย์ สิ น
งบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
(๕) แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ นี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รวมทั้งกำกับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สิน งบประมาณ และบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด
(๖) ประสานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็น รวมทั้งการให้ข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

-๑๗(๗) ติดตามประเมินผลและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
และเหมาะสม

(๘) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

(๙) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย

๓.๑.๒ องค์ประกอบ
(๑) ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ที ่ ป ระธานกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มี ค ำสั ่ ง แต่ ง ตั้ ง
เป็นประธานอนุกรรมการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธาน
อนุ ก รรมการคนที่ ๑ และรองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที ่ ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมายเป็ น
รองประธานอนุกรรมการคนที่ ๒
(๒) ให้มีอนุกรรมการเป็นผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ จำนวนแห่งละ ๑ คน
ดังนี้ สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(๓) ให้มีอนุกรรมการเป็นผู้แทนจากชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)
จำนวน ๑ คน ผู้แทนจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน ผู้แทนสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน และผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
จำนวน ๑ คน
(๔) ให้มีอนุกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ จำนวน ๖ คน
(๕) ให้ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มอบหมาย จำนวน ๓ คน เป็ น อนุ ก รรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑.๓ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ให้นำระเบียบ กฎ และแนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้กับคณะอนุกรรมการชุดนี้

-๑๘-

๓.๒ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)
ในแต่ ล ะองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ย ื ่ น ความประสงค์ ข อรั บ การประเมิ น ความพร้ อ มรั บ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่” เรียกโดยย่อว่า “กสพ.” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา
หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความพร้อมรับ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่า กสพ. ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่น
ใน กสพ. ที ่ มิ ใ ช่ กรรมการโดยตำแหน่ ง ตามแนวทางการดำเนิ นการถ่ า ยโอนภารกิ จ สถานี อนามั ย เฉลิ ม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นและ
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้ กสพ. เร่งรัดดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเตรียมความพร้อมรองรับหน้าที่และอำนาจ
ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จะได้รับการถ่ายโอน

๓.๒.๑ หน้าที่และอำนาจ
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถานีอนามัย
เฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชิ นีและโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตำบลที ่ ได้ รั บการถ่ ายโอน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางการกำกับดูแลและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(Monitoring and Evaluation Protocol: M & E Protocol) ที ่ ค ณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะอนุกรรมการ
บริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๒) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) กำหนดเป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร การบริ ห ารงบประมาณ และ
การจัดบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม

-๑๙สุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิและกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๕) จั ด ทำและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพระดั บ พื ้ น ที ่ ใ ห้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) พิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านสาธารณสุขมูลฐานและ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสมทบงบประมาณโครงการและกิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๗) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ให้มาชี้แจงและเสนอข้อคิดเห็น รวมทั้งการให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ กสพ.
(๘) กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ให้เป็น “ระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)” ให้กบั ประชาชนในพื้นที่
(๙) เสนอแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ให้บูรณาการเป้าหมายและแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกัน
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แก่ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาหรือปฏิบัติการได้
ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของ กสพ.

๓.๒.๒ องค์ประกอบ
(๑) ให้ กสพ. ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นที่ประธาน กสพ. แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑.๑) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบภายในพื้นที่จังหวัดนั้น จำนวนไม่เกิน ๕ คน
(๑.๒) ผู้แทนสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งนั้นตั้งอยู่ จำนวน ๑ คน

-๒๐(๑.๓) ผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คน
โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน ๑ คน และผู้บริหารโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลอำเภอ
จำนวน ๑ คน
(๑.๔) ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๑ คน
(๑.๕) ผู้แทนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๓ คน
(๑.๖) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คน
(๑.๗) ผู้แทนภาคประชาชน จำนวนไม่เกิน ๕ คน
(๑.๘) ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือนักวิชาการด้านการบริหารงานสาธารณสุข จำนวน ๑ คน
(๑.๙) ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะประธาน กสพ. เป็นผู้พิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๙) หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน
ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ให้ ป ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ผู ้ อ ำนวยการ
สำนัก/กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) ให้สำนัก/กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นสำนักงานเลขานุการของ กสพ.
รับผิดชอบในงานเลขานุการของ กสพ. และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสพ. ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กสพ.
มอบหมาย
(๔) ให้กรรมการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๙) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
แทนให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ และในกรณีที่กรรมการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๙) ว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ กสพ. มีองค์ประกอบตามจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
ตำแหน่ง เมื่อ

(๕) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๙) พ้นจาก
(๕.๑) เสียชีวิต
(๕.๒) ลาออก

-๒๑(๕.๓) ประธาน กสพ. มีคำสั่งให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๕) พ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทน
ของหน่วยงานนั้น ให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ (๑.๙) พ้นจากตำแหน่งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด ให้พ้นจากการเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ (๑.๑) – (๑.๙) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ประธาน กสพ.
แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว
(๖) หลังจากการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา ๔ ปี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ กสพ. ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
ตามสภาพการณ์ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอย่างน้อยให้มีสัดส่วนกรรมการที่ประธาน กสพ.
แต่งตั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากตัวแทนภาคเอกชนที่คัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ในพื้นที่ และตัวแทนภาคประชาชนที่คัดเลือกจากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายผู้พิการ และเครือข่าย
ผู้สูงอายุในพื้นที่ และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งและเงื่อนไขการพ้นตำแหน่งตามข้อ (๔) และ (๕) โดยอนุโลม
แล้วแต่กรณี

๓.๒.๓ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่
(๑) การประชุม กสพ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธาน กสพ. เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน กสพ. ไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน กสพ. เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน กสพ. และ
รองประธาน กสพ.ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม กสพ. เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
การวิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าดของที ่ ป ระชุ ม ให้ ถ ื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ ่ ง ให้ ม ี เ สี ย งหนึ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นที่ยุติ
(๒) กสพ. อาจพิจารณาจัดตั้ง “กลุ่มพื้นที่สุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” เพื่อ
รั บ ผิ ด ชอบประสานงานและกำกั บ ดู แ ลสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ นี แ ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเขตพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
(๓) กสพ. อาจพิจารณาจัดให้มี “คณะกรรมการนโยบายบริหารสถานบริการสาธารณสุข”
เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

บทที่ ๔
ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินความพร้อมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้
สาระสำคัญในบทนี้เป็นคำอธิบายตัวชี้วัดความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล รวมทั ้ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น และขั ้ น ตอนการประเมิ น ความพร้ อ มขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

๔.๑ ตัวชี้วัดความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตัวชี้วัดความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการรองรับภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถจัดหมวดหมู่ได้ ๔ ด้าน คือ
(๑) ด้านโครงสร้างองค์กร
(๒) ด้านบุคลากร
(๓) ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร
(๔) ด้านแผนพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
แต่ละด้านมีรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าถ่วงน้ำหนักคะแนน ดังนี้

-๒๓-

๔.๑.๑ ด้านโครงสร้างองค์กร
ตัวชี้วัดที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขหรืองานด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขหรืองานด้านคุณภาพชีวิต
อย่างชัดเจนหรือไม่
ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนเท่ากับ ๒
คำอธิบาย การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานด้านคุณภาพชีวิต
เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะบริหารภารกิจของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ประเด็นในการประเมิน
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงานระดับกองหรือสำนักรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือฝ่ายที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น
เกณฑ์ในการประเมิน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๑ หรือ ๒ ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๑ และ ๒ ตาม
ประเด็นในการประเมิน
ประเด็นในการประเมิน
แหล่งข้อมูล
๑. โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานด้านคุณภาพชีวิต
๓. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้
๑. ตรวจสอบจากเอกสาร เช่น ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและงานด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-๒๔-

๔.๑.๒ ด้านบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรอบกำหนดตำแหน่ง การสรรหาตำแหน่ง และการพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดว่าจะมีการใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการ
ภายในที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ด้านสาธารณสุข
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนเท่ากับ ๒
คำอธิบาย แผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในที่นี้ หมายถึง แผนที่กำหนดว่าส่วนราชการภายในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขจะต้องมีบุคลากรตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด เพื่อให้การบริหารงานตามภารกิจ
หน้าที่ด้านสาธารณสุขบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระดับสำนัก/กอง
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประเด็นในการพิจารณา
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรด้านสาธารณสุข
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการระบุตำแหน่งและจำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขตามโครงสร้างอัตรากำลังของ
ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เกณฑ์ในการประเมิน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๑ และ ข้อ ๒
ตามประเด็นในการพิจารณา
ตามประเด็นในการพิจารณา
แหล่งข้อมูล
๑. แผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรด้านสาธารณสุข
๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้
๑. ตรวจสอบจากแผนการจัดกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของบุคลากรด้านสาธารณสุข
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-๒๕-

๔.๑.๓ ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร
ตัวชี้วัดที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บรรจุแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้านสาธารณสุขและ
ด้านคุณภาพชีวิตในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนดำเนินการ
ประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งได้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมนั้น และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่
ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนเท่ากับ ๑.๕
คำอธิบาย แผนการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตในที่นี้ หมายถึง การบรรจุแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และแผนดำเนินการประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งมีกลไกการบริหารงบประมาณ
อย่างครบวงจรซึ่งต้องประกอบด้วยการกำกับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต และรายงานผลการติดตามและประเมินผลนั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเด็นในการพิจารณา
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตในปีงบประมาณที่
ขอรับการประเมิน
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนบริหารจัด การงบประมาณด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตภายใน
๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง โดยนับรวมปีงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยื่นขอรับการประเมินความพร้อมรับ
การถ่ายโอนภารกิจด้วย
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๑ ตามประเด็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๒ ตามประเด็น
ในการพิจารณา
ในการพิจารณา
แหล่งข้อมูล
๑. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนดำเนินงาน
ประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งแนวทางการบริหารงบประมาณ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต และคำแถลงชี้แจงของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้
๑. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูล
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-๒๖ตัวชี้วัดที่ ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความมั่นคงทางสถานะการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ทางด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินเสถียรภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการบริหารด้านการเงิน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ของงานด้านสาธารณสุขและงานด้านคุณภาพชีวิต มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่กำหนดหลักการและกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในพื้นที่เป็นหลัก
ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนเท่ากับ ๑.๕
คำอธิบาย ความมั่นคงทางสถานะการเงิน การคลัง และงบประมาณทางด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต หมายถึง
แนวทางการรักษาดุลยภาพระหว่างรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และรวมถึงการบันทึกข้อมูลการเงิน
การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในงานด้านสาธารณสุขและงานด้าน
คุณภาพชีวิตอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีแนวทางการบริหารวินัยทางด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน โดยประเมินจาก
เอกสารหลักฐานจากปีงบประมาณก่อนการขอรับการประเมินความพร้อม
ประเด็นในการพิจารณา
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบันทึกข้อมูลการเงิน การคลัง และงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (e-LAAS) และระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS)
ในงานด้านสาธารณสุขและงานด้านคุณภาพชีวิต อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และมีแนวทางการบริหารวินัยทางด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน
เกณฑ์ในการประเมิน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีข ้อ ๑ หรื อ ข้อ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ตาม
ตามประเด็นในการพิจารณา
ประเด็นในการพิจารณา
แหล่งข้อมูล
๑. หลักฐานแสดงความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณในระบบ e-LAAS และระบบ GFMIS
๒. รายงานการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเอกสาร
ชี้แจงแนวทางการบริหารวินัยทางด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธกี ารประเมิน/เครื่องมือที่ใช้
๑. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูล
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-๒๗-

๔.๑.๔ ด้านแผนพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปี
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการบริหารจัดการภารกิจด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยพิจารณาจากแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตที่ปรากฏในยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปี
ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนเท่ากับ ๑.๕
คำอธิบาย แผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขในที่นี้ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนงานหรือโครงการด้าน
สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๕ ปี
ประเด็นในการพิจารณา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตปรากฏ
ในแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ๕ ปี โดยแผนงานหรื อ โครงการนั ้ น ต้ อ งเข้ า ข่ า ยงานด้า นสาธารณสุข และ
งานด้านคุณภาพชีวิต หรือสนับสนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ดำเนินการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
ดังต่อไปนี้
๑) งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยกตัวอย่างเช่น
๑.๑) โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
๑.๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง
๑.๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๑.๔) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) งานส่งเสริมสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น
๒.๑) โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
๒.๒) โครงการที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ได้แก่ โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง และโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน
๓) งานควบคุมและป้องกันโรค ยกตัวอย่างเช่น
๓.๑) โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า วัณโรค โรคโปลิโป โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เอดส์
๓.๒) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อของหน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัด เช่น
การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดัน
โลหิตสูง เป็นต้น
๔) งานรักษาพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น
๔.๑) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ฯ
๔.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือ
เป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๔.๓) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในจังหวัด เช่น การสนับสนุน
การดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ เป็นต้น
๕) งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น
๕.๑) โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
๕.๒) โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดให้สามารถจัดบริการ
และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

-๒๘๕.๓) โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุของหน่วยบริการในจังหวัด
๖) งานคุ้มครองผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น
๖.๑) โครงการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย
๖.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการบริโภคและเลือกซื้อ
สินค้าได้อย่างมีคุณภาพ
๖.๓) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
พื้นที่
๗) งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่น
๗.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น/เครือข่ายอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
๗.๒) โครงการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙
๗.๓) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
๗.๔) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
พื้นที่
เกณฑ์ในการประเมิน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
มีแผนงานหรือโครงการด้านคุณภาพ มีแผนงานหรือโครงการด้านคุณภาพ มีแผนงานหรือโครงการด้าน
ชีวิตและด้านสาธารณสุข น้อยกว่า ชีวิตและด้านสาธารณสุข ๕-๖
คุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข
หรือเท่ากับ ๔ โครงการ
โครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๗ โครงการ
แหล่งข้อมูล
๑. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปี
๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้
๑. ตรวจสอบจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปีซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากแผนงานด้านคุณภาพชีวิตและแผนงานด้านสาธารณสุขที่ประกอบด้วยโครงการครอบคลุมงานส่งเสริม
สุขภาพ งานควบคุมโรคและป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ งานคุ้มครองผู้บริโภค และ
งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-๒๙ตัวชี้วัดที่ ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขที่ปรากฏในยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปี ไปปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน
ประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงานหรือโครงการ และรายงานผลการประเมินต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนเท่ากับ ๑
คำอธิบาย การนำแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำแผนงานหรือโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปี
ไปปฏิบัติจริง โดยบรรจุในแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
ผลการประเมินนั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเด็นในการพิจารณา
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปีไปบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปีไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการด้าน
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เกณฑ์ในการประเมิน
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ดำเนินการตามข้อ ๑ ตามประเด็น ดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ตาม ดำเนินการครบทั้ง ๓ ข้อ ตาม
ในการพิจารณา
ประเด็นในการพิจารณา
ประเด็นในการพิจารณา
แหล่งข้อมูล
๑. แผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แผนดำเนิน งานประจำปีข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ข้อ บัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน/เครื่องมือที่ใช้
๑. ตรวจสอบจากเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูล
๒. สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-๓๐ตารางที่ ๒ สรุปตัวชี้วัดความพร้อมและเกณฑ์การให้คะแนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล
ด้าน
๑. โครงสร้าง
องค์กร
๒. บุคลากร

๓. การเงินและ
การจัดสรร
ทรัพยากร

ค่าน้ำหนัก
ตัวชี้วัด
คะแนน
๒
ตัวชี้วัดที่ ๑ อบจ. มีผู้รับผิดชอบหลักที่
ชัดเจนสำหรับงานต่อไปนี้
(๑) งานด้านสาธารณสุข
(๒) งานด้านคุณภาพชีวิต
๒
ตัวชี้วัดที่ ๒ อบจ. มีการบริหารงาน
บุคคลด้านสาธารณสุขดังนี้
(๑) มีแผนการจัดกรอบอัตรากำลังของ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
(๒) มีแผนการจัดกรอบอัตรากำลังของ
บุคลากรด้านสาธารณสุข และมีการระบุ
ตำแหน่ง และจำนวนของบุคลากรของ
โครงสร้างอัตรากำลังอย่างชัดเจน
๑.๕
ตัวชี้วัดที่ ๓ อบจ. มีแผนบริหารจัดการ
งบประมาณด้านคุณภาพชีวิตและด้าน
สาธารณสุขดังนี้
(๑) แผนบริหารงบประมาณด้าน
สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตใน
ปีงบประมาณที่ขอรับการประเมิน
(๒) แผนบริหารจัดการงบประมาณ
ด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวติ
ภายใน ๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง
(นับรวมปีที่ขอรับการประเมินด้วย)
๑.๕
ตัวชี้วัดที่ ๔ อบจ. มีความมั่นคงทาง
สถานะการเงิน การคลัง และงบประมาณ
โดยพิจารณาจาก
(๑) มีการบันทึกข้อมูลการเงิน
การคลัง และงบประมาณในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) และ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง
(๒) มีการวิเคราะห์เสถียรภาพทาง
การเงิน การคลัง และงบประมาณของ
อบจ. และมีแนวทางการบริหารวินัย
ทางด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน

§
§
§
§

เกณฑ์การให้คะแนน
และระดับคะแนน
๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑) หรือ
ข้อ (๒)
๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑) และ
ข้อ (๒)
๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑) หรือ
ข้อ (๒)
๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑) และ
ข้อ (๒)

คะแนน
เต็ม๑,๒
๔

๔

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๒)

๓

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑) หรือ
(๒)
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑) และ
(๒)

๓

-๓๑ด้าน
๔. แผนพัฒนา
งานด้าน
สาธารณสุข
และ
คุณภาพ
ชีวิต

ค่าน้ำหนัก
ตัวชี้วัด
คะแนน
๑.๕
ตัวชี้วัดที่ ๕ อบจ. มีแผนงานหรือ
โครงการด้านคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุขปรากฏในแผนพัฒนา อบจ.
๕ ปี ที่ครอบคลุมงานต่อไปนี้
(๑) งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๒) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๓) งานควบคุมและป้องกันโรค
(๔) งานรักษาพยาบาล
(๕) งานฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์
(๖) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(๗) งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๑
ตัวชี้วัดที่ ๖ อบจ. ได้นำแผนงานหรือ
โครงการด้านสาธารณสุขและด้าน
คุณภาพชีวิตไปปฏิบัติ โดยมีประเด็นใน
การพิจารณา คือ
(๑) อบจ. ได้นำแผนงานหรือโครงการ
ด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
ตามแผนพัฒนา อบจ. ๕ ปีไปบรรจุไว้ใน
แผนดำเนินงานประจำปีของ อบจ.
(๒) อบจ. ได้นำแผนงานหรือโครงการ
ด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๕ ปีไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.
(๓) อบจ. ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือ
โครงการด้านสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต พร้อมทั้งรายงานผลต่อสภา อบจ.

หมายเหตุ: ๑ คะแนนเต็ม = คะแนนดิบ x ค่าถ่วงน้ำหนักคะแนน
๒
คะแนนเต็ม = ๒๑.๕ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
และระดับคะแนน
§ ๑ คะแนน = อบจ. มีแผนงานหรือ
โครงการด้านคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข น้อยกว่าหรือเท่ากับ
๔ โครงการ
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีแผนงานหรือ
โครงการด้านคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข ๕-๖ โครงการ
§ ๓ คะแนน = อบจ. มีแผนงานหรือ
โครงการด้านคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข มากกว่าหรือเท่ากับ
๗ โครงการ
§ ๑ คะแนน = อบจ. ดำเนินการ
ตามข้อ (๑)
§ ๒ คะแนน = อบจ. ดำเนินการ
ตามข้อ (๑) และ (๒)
§ ๓ คะแนน = อบจ. ดำเนินการ
ครบทุกข้อ

คะแนน
เต็ม๑,๒
๔.๕

๓

-๓๒-

๔.๒ หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔.๒.๑ การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นำคะแนนดิบที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้จากแต่ละตัวชี้วัดมาคูณกับค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด จะได้คะแนนจริงที่ได้จาก
แต่ละตัวชี้วัด แล้วจึงนำคะแนนจริงนั้นมารวมเป็นผลรวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคำนวณเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ๒๑.๕ คะแนน
คะแนนดิบจาก
แต่ละตัวชี้วัด

X

ค่าถ่วงน้ำหนัก
คะแนน

=

คะแนนที่ได้
๒๑.๕

X

๑๐๐

๔.๒.๒ ให้นำผลคะแนนรวมทั้งหมดของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแปลงเป็นร้อยละ
ตามวิธีการในข้อ ๔.๒.๑ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ตารางที่ ๓ เกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับคะแนน๑
§ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐

ระดับความพร้อม
ดี

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
§ ให้ อบจ. รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต. อย่างน้อย
อำเภอละ ๑ แห่ง หรือรวมแล้วไม่เกิน ๓๐ แห่ง
ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น
๒
ดีมาก
§ มากกว่าร้อยละ ๗๐
§ ให้ อบจ. รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐
อย่างน้อยอำเภอละ ๒ แห่ง หรือรวมแล้วไม่เกิน
๖๐ แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น
ดีเลิศ๒
§ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐
§ ให้ อบจ. รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ทุกแห่งใน
เขตพื้นที่จังหวัดหรือตามจำนวนที่ อบจ.
แจ้งความประสงค์ขอรับถ่ายโอน
๑
หมายเหตุ: ในการแปลงคะแนนที่ได้ของแต่ละ อบจ. ให้เป็นร้อยละ ให้ปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ ๑ ขึ้น
๒
ในกรณีที่ อบจ. ได้ผลการประเมิน “ดีมาก” หรือ “ดีเลิศ” อบจ. นั้นจะต้องได้รับคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๑ และ
๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือได้คะแนนดิบ ๑ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ สอน./รพ.สต.

๔.๒.๓ คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจพิ จ ารณาแต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานเพื ่ อ ดำเนิ น การประเมิ น ความพร้ อ มองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที ่ ยื่ น
ความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล
๔.๒.๔ ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินความพร้อมของทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยื่นความประสงค์
ขอรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

-๓๓และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจ
ถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ
๔.๒.๕ ให้ ป ระธานอนุ ก รรมการบริ ห ารภารกิ จ ถ่ า ยโอนด้ า นสาธารณสุ ข ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการประเมิน
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติภายหลังการประเมินความพร้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๓ แนวทางการปฏิบตั ิภายหลังการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังนี้

๔.๓.๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(๑) แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผลการประเมินความพร้อมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งที่ยื่นขอรับการประเมิน
ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบ
(๒) แจ้งผลการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๓) ดำเนิ น การร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น และสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขซักซ้อมความเข้าใจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามคู่มือการพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Quality Assurance Manual) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดและกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ
(๔) รายงานรายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อม
และรายชื ่ อ สถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษาและโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลที ่ ไ ด้ รั บ
การถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป
๔.๓.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการดังนี้
(๑) ดำเนินการแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งมอบข้อมูลภารกิจ กรอบงบประมาณ
อัตรากำลังบุคลากร และพัสดุครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทุกแห่งที่จะถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(ภาคผนวก ง) ภายใน ๑๕ วันหลังจากได้รับการแจ้งผลการประเมินความพร้อมจากคณะอนุกรรมการบริหาร

-๓๔ภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
ดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณถัดไป
(๒) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแนวทางการกำกับดูแล
และประเมิ น ผลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (Monitoring and Evaluation Protocol: M & E Protocol)
และคู่มือปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Operations Manual) ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ส่งสำเนาบันทึกส่งมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ภาคผนวก ง) ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายในเดื อ นกั น ยายนของแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
๔.๓.๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ตามแนวทาง
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และเสนอต่อ กสพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในฐานะประธาน กสพ. ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และดำเนินการส่งให้หน่วยงานจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-๓๕ภาพที่ ๑ ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สำหรับการส่งมอบภารกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
กันยายน
๒๕๖๔

ตุลาคม
๒๕๖๔

ก.ก.ถ.

๑. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ.
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.
อบจ. ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
ขั้นตอนที่ ๑ อบจ. เสนอขอจัดตั้งกองสาธารณสุขใน อบจ. ต่อ ก.จ.จ. และปรับกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี
ขั้นตอนที่ ๒ นายก อบจ. แถลงต่อสภา อบจ. เพื่อรับทราบการขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
ขั้นตอนที่ ๓ จัดเตรียมและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.
ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อขอรับการประเมินความพร้อมแล้ว ให้ถือว่า กสพ. ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใน อบจ. แห่งนั้น
และให้นายก อบจ. แต่งตั้งกรรมการใน กสพ. ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยออกเป็นคำสั่ง

คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.

ตุลาคมพฤศจิกายน
๒๕๖๔

๑. ดำเนินการประเมินความพร้อม อบจ. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายหลังได้รับเรื่องขอรับการประเมิน
ความพร้อม
๒. แจ้งผลการประเมินความพร้อมให้ อบจ. และกระทรวงสาธารณสุข ทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข

พฤศจิกายนธันวาคม
๒๕๖๔

หมายเหตุ

ดำเนินการแจ้ง สสจ. จัดเตรียมและส่งมอบข้อมูล
ภารกิจ งบประมาณ อัตรากำลัง และพัสดุ
ครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต. (ภาคผนวก ง) ให้
อบจ. ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งมติ
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. เพื่อให้ อบจ. จัดทำ
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น
และข้อบัญญัติงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลา
ทีก่ ระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

อบจ.

๑. กสพ. พิจารณาและเห็นชอบแผนพัฒนา
สุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ. เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๒. เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อบุคลากรถ่ายโอนจาก
กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ให้ อบจ.แจ้งต่อ
ก.จ.จ. เพื่อขอรับการโอนย้ายบุคลากรนั้น
ภายใน ๑๕ วัน เมื่อ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบให้
รับโอน ให้ อบจ.ดำเนินการออกคำสั่งรับโอน
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน โดยให้มีผลนับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งมอบภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้ อบจ. เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และส่งสำเนาบันทึกส่งมอบ
ภารกิจ บุคลากร กรอบงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่
อปท. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๒. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. รายงานรายชื่อ อบจ. ที่ได้รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต.และรายชื่อ
สอน./รพ.สต. ทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนทั้งหมด ต่อ ก.ก.ถ. เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖

-๓๖ภาพที่ ๒ ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สำหรับการส่งมอบภารกิจในปีงบประมาณอื่น)

พฤษภาคมมิถุนายน

อบจ. ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
ขั้นตอนที่ ๑ อบจ. เสนอขอจัดตั้งกองสาธารณสุขใน อบจ. ต่อ ก.จ.จ. และปรับกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี
ขั้นตอนที่ ๒ นายก อบจ. แถลงต่อสภา อบจ. เพื่อรับทราบการขอรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
ขั้นตอนที่ ๓ จัดเตรียมและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมินความพร้อมรับการถ่ายโอน สอน./รพ.สต.
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.
ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อขอรับการประเมินความพร้อมแล้ว ให้ถือว่า กสพ. ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใน อบจ. แห่งนั้น
และให้นายก อบจ. แต่งตั้งกรรมการใน กสพ. ที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. โดยออกเป็นคำสั่ง

คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.

กรกฎาคมสิงหาคม

๑. ดำเนินการประเมินความพร้อม อบจ. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายหลังได้รับเรื่องขอรับการประเมิน
ความพร้อม
๒. แจ้งผลการประเมินความพร้อมให้ อบจ. และกระทรวงสาธารณสุข ทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข

กันยายนพฤศจิกายน

หมายเหตุ

ดำเนินการแจ้ง สสจ. จัดเตรียมและส่งมอบข้อมูล
ภารกิจ งบประมาณ อัตรากำลัง และพัสดุ
ครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต. (ภาคผนวก ง) ให้
อบจ. ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งมติ
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. เพื่อให้ อบจ. จัดทำ
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท้องถิน่
และข้อบัญญัติงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลา
ทีก่ ระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

อบจ.

๑. กสพ. พิจารณาและเห็นชอบแผนพัฒนา
สุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ. เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. และข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๒. เมื่อได้รบั แจ้งรายชื่อบุคลากรถ่ายโอนจาก
กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ให้ อบจ.แจ้งต่อ
ก.จ.จ. เพื่อขอรับการโอนย้ายบุคลากรนั้น
ภายใน ๑๕ วัน เมื่อ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบให้
รับโอน ให้ อบจ.ดำเนินการออกคำสั่งรับโอน
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน โดยให้มีผลนับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี

๑. ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งมอบภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้ อบจ. เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของปีงบประมาณนั้น และส่งสำเนา
บันทึกส่งมอบภารกิจ บุคลากร กรอบงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้าน
สาธารณสุขให้แก่ อปท. ภายในเดือนกันยายนของปีงบประมาณนั้น
๒. ให้คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. รายงานรายชื่อ อบจ. ที่ได้รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต.และรายชื่อ
สอน./รพ.สต. ทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนทั้งหมดภายในปีงบประมาณนั้น ต่อ ก.ก.ถ. เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑ ของปีงบประมาณถัดไป

บทที่ ๕
การดำเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สาระสำคัญของบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการบริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยแบ่งเป็นการดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร การดำเนินการด้านงานบุคคล การดำเนินการ
ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี การบริหารภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและการจัดบริการปฐมภูมิ
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล และการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น

๕.๑ การดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร
๕.๑.๑ โครงสร้างกองสาธารณสุขและสำนักสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
๕.๑.๒ ให้การกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของกองสาธารณสุขและสำนักสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามความประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักการกระจายอำนาจ
และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ การดำเนินการด้านงานบุคคล
๕.๒.๑ หลักการทั่วไป
(๑) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๓ ปีเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้กองสาธารณสุขกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังตามความประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. ทั้งนี้ ให้ยึดหลักการตามตามประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอัน

-๓๘เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) เมื ่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้ ร ั บ แจ้ ง รายชื ่ อ บุ ค ลากรถ่ า ยโอนจากกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแจ้งต่อ ก.จ.จ. เพื่อขอรับการโอนย้ายบุคลากรนั้น
ภายใน ๑๕ วัน เมื่อ ก.จ.จ. มีมติเห็นชอบให้รับโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการออกคำสั่ง
รับโอนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่กำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ ปี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอความเห็นชอบต่อ
ก.จ.จ. ในการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ ปีได้ในคราวเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจะออกคำสั่งรับโอนบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขได้ แล้วรายงาน ก.จ.จ.
ทราบ เพื่อแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป
๕.๒.๒ หลักการถ่ายโอนบุคลากร
(๑) การถ่ายโอนบุคลากรซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างชดใช้ทุน
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทน หรือค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณของรัฐ ต้องสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนโดยยึดหลัก การ “ภารกิจไป งบประมาณไป
ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” กรณีบุคลากรไม่สมัครใจ ให้จัดสรรอัตราทดแทนตามโครงสร้างสถานีอนามัย
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ น ี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลแล้ ว แต่ ก รณี
โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร
ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องตามสิทธิพึงได้รับ
ต่อไป
(๒) ในกรณีที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เคยจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันในการจ้างลูกจ้างทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างนั้นต่อเนื่องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณสนับสนุนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้และคำนึงถึงสัดส่วน
รายจ่ายบุคลากรและเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๓) กรณีบุคลากรที่เข้าข่ายต้องถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่ไม่สมัครใจโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ “ภารกิจไป งบประมาณไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” โดยให้

-๓๙บุคลากรที่ไม่สมัครใจโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามภารกิจที่ถ่ายโอน มีทางเลือกการตัดสินใจ
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ขอสับเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งอื่นที่ว่างของส่วนราชการเดิมหรือขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งทดแทนในส่วนกลางของกระทรวงต้นสังกัดหรือกระทรวงอื่น หรือ
(๓.๒) ขอเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วน และ
ส่วนราชการมีโครงการดังกล่าว หรือ
(๓.๓) ขออยู่ช่วยราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจเพื่อศึกษา
เรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนการตัดสินใจโดยยังคง
สังกัดส่วนราชการเดิมและอยู่ช่วยราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอน
ภารกิจต่อไปจนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑ ปี
นับแต่วันที่ส่วนราชการส่งมอบภารกิจดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหากมีความจำเป็น
อาจขยายระยะเวลาการช่วยราชการดังกล่าวได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๖ เดือน และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องสงวนอัตราที่มีการขออยู่ช่วยราชการกรณีนี้ไว้ โดยไม่สรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทนจนกว่า
บุคลากรของส่วนราชการดังกล่าวจะตัดสินใจไม่โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) กรณีบุคลากรของส่วนราชการไม่สมัครใจโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน หรือไม่มีบุคลากรของส่วนราชการขออยู่ช่วยราชการ หรือมีบุคลากร
ไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรมาทดแทนเมื่อได้รับ
การอนุมัติกรอบอัตรากำลังจาก ก.จ.จ. และต้องได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยดำเนินการดังนี้
(๔.๑) กรณีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำกับ
ทางราชการ และมี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ท างการศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด สรร
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นพิจารณาสรรหาโดยใช้วิธีคัดเลือกกรณีพิเศษตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔.๒) หากดำเนินการตามข้อ (๔.๑) แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่สามารถ
ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งที่ได้รับ
การจั ด สรร ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ดำเนิ น การสรรหาโดยวิ ธ ี ก ารอื ่ น เช่ น การโอน การรั บ โอน
การคัดเลือกเพื่อรับโอน การสอบคัดเลือก หรือการร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ
สอบแข่งขันแทน เพื่อสรรหาบุคคลทดแทนมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร
(๕) สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากรถ่ายโอนจะต้องได้รับไม่ต่ำกว่าเดิม

-๔๐(๖) ตำแหน่งที่รับโอนต้องมาในตำแหน่งและอัตราเดิม โดยเทียบตำแหน่งได้ ดังนี้
(๖.๑) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ ที่เป็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้โอนมาในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพระดับเดิมในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเช่นเดิม
ทั้งนี้ เมื่อโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว หากมีปริมาณงาน คุณภาพของงานและภารกิจ
หน้าที่จนถึงระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรืออาวุโส แล้วแต่กรณี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก็ให้เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
(๖.๒) กรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการได้ในตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทน ทั้งนี้ ในกรณี
จะปรับปรุงตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. และสำนักงบประมาณได้
อุดหนุนงบประมาณแล้ว
(๖.๓) สำหรับตำแหน่งอื่นตามโครงสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก็สามารถรับโอนมาในตำแหน่งและระดับเดิมและ
สามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นได้ตามปริมาณงาน คุณภาพของงานและภารกิจหน้าที่เช่นเดียวกับข้อ (๖.๑)
(๖.๔) การรับโอนกรณีเงินเดือนไม่ตรงขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้รับโอนเงินเดือนในอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่าเดิม
(๖.๕) ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขมานับรวมเป็น
ระยะเวลาในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือใช้เป็นระยะเวลาในการสอบคัดเลือก
หรือการคัดเลือกได้ โดยเป็นไปประกาศและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำหนด
(๗) การเลื่อนระดับหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมา ในขณะที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่น
เป็นเวลาราชการของข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามนัยประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕.๒.๓ หลักการบริหารงานบุคคล
(๑) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารงานบุคคลโดยเน้นที่สมรรถนะของบุคลากรเป็นหลัก
และบริหารงานบุคคลในแต่ละกลุ่มและชั้นงานด้วยมาตรฐานที่ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนมีแผนพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน

-๔๑(๒) บุคลากรที่ถ่ายโอนมาพร้อมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หากประสงค์จะสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการและ
สายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้ โดยนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ในระดับเดิมต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาเพื่อการสมัครสอบคัดเลือกได้โดยเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
(๓) บุ ค ลากรที ่ ถ ่ า ยโอนพร้ อ มกั บ ภารกิ จ สถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการที่เคยได้รับเมื่อครั้งดำรง
ตำแหน่งเดิม ในลักษณะเดียวกับกับบุคลากรด้านการศึกษาที่ได้รับถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๔) ในกรณีค่าบำรุงรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลจั ด เก็ บ เอง ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การ
โดยสามารถมอบหมายให้ ส ถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ น และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการได้ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด
๕.๒.๔ การกำหนดอัตรากำลัง
ให้ เ ป็ น ไปตามขนาดของสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษานวมิ น ทราชิ น ี แ ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ขนาดเล็ก รับผิดชอบจำนวนประชากรน้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน มีจำนวนบุคลากร ๗ อัตรา
(๒) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ขนาดกลาง รับผิดชอบจำนวนประชากร ๓,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ คน มีจำนวนบุคลากร ๑๒ อัตรา
(๓) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ขนาดใหญ่ รับผิดชอบจำนวนประชากรมากกว่า ๘,๐๐๐ คน มีจำนวนบุคลากร ๑๔ อัตรา
๕.๒.๕ โครงสร้างอัตรากำลัง
ให้ เ ป็ น ไปตามโครงสร้ า งโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลของกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและขอบเขตหน้าที่
และอำนาจ ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุงและจัดสรรบุคลากรให้ครบทุกตำแหน่ง
ตามโครงสร้างอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนแล้ว โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒ ปีงบประมาณ นับตั้งแต่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล
อนึ ่ ง การกำหนดตำแหน่ ง บุ ค ลากรภายในสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

-๔๒(๑) ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้กำหนดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังนี้
(๑.๑) นักวิชาการสาธารณสุข
(๑.๒) พยาบาลวิชาชีพ
(๒) กลุ่มงานบริหาร
(๒.๑) นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๒.๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๒.๓) เจ้าพนักงานธุรการ
(๓) กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
(๓.๑) นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๓.๒) พยาบาลวิชาชีพ
(๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
(๔) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

(อายุรเวท)

(๔.๑) พยาบาลวิชาชีพ
(๔.๒) นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๔.๓) แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข (วุฒิปริญญาการแพทย์แผนไทย)
(๔.๔) นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม)/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ทั้งนี้ จำนวนบุคลากรของแต่ละกลุ่มงานภายในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควรมีจำนวนแปรผันโดยตรงกับขนาดของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยการกำหนดตำแหน่งให้
เป็นไปตามความประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตารางที่ ๔ จำนวนบุ ค ลากรและจำนวนกลุ ่ ม งานภายในสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลำดับ

ตำแหน่ง/กลุ่มงาน

๑
๒
๓
๔

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
รวม

จำนวนอัตรากำลัง/ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
๑
๑
๑
๒
๔
๔
๒
๔
๓
๒
๓
๖
๗
๑๒
๑๔

-๔๓ตารางที่ ๕ โครงสร้าง ประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
กลุ่มงาน/สายงาน

ประเภทตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

สาขาความเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิน*ี
- นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- พยาบาลวิชาชีพ
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข**
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ
- นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ด้านบริการทางวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
- เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
กลุ่มบริการสุขภาพ
- แพทย์แผนไทย
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- พยาบาลวิชาชีพ
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ด้านการพยาบาล
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- นักวิชาการสาธารณสุข
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ด้านบริการทางวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ด้านบริการทางวิชาการ
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท)
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย)
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส
- นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม)
วิชาการ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
หมายเหตุ * เป็นสายงานนักวิชาการสาธารณสุข หรือ พยาบาลวิชาชีพ หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สายงานใดสายงานหนึ่งสำหรับ
การกำหนดเป็นระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ที่เกี่ยวข้อง
** เมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการ สอน./รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ว่างลงจากการเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากตำแหน่งนี้ใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้ ก.จ.จ. ปรับปรุงประเภทตำแหน่งเป็นตำแหน่งวิชาการ

-๔๔ตารางที่ ๖ กรอบอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบ่งตามกลุ่มงาน)
กลุ่มงาน

ขนาดเล็ก
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๑
-

จำนวนอัตรากำลัง /ขนาด
ขนาดกลาง
๑
๓
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑

ขนาดใหญ่
๑
๓
๑
๑
๑
๔
๒
๑
๑

ผู้อำนวยการ รพ.สต. / สอน.
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
- นักวิชาการสาธารณสุข
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
- นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
๒
๕
๖
- พยาบาลวิชาชีพ
๑
๒
๒
- นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑
๑
๒
- แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑
๑
(วุฒิ ป.การแพทย์แผนไทย) (อายุรเวท)
- นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม)/
๑
๑
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
รวม
๗
๑๒
๑๔
หมายเหตุ: รพ.สต.ขนาดเล็ก ให้เลือกมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานธุรการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ ตำแหน่ง

-๔๕ตารางที่ ๗ กรอบอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบ่งตามสายงาน)
สายงาน
ผูอ้ ำนวยการ รพ.สต. / สอน.
กลุ่มสายวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- แพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(วุฒิ ป.การแพทย์ แผนไทย) (อายุรเวท)
- นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม)/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รวม

จำนวนอัตรากำลัง / ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
๑
๑
๑
๓
๒
-

๓
๓
๑

๕
๓
๑

-

๑

๑

-

๑

๑

๑

๑
๑
๑๒

๑
๑
๑๔

๗

-๔๖ภาพที่ ๒ โครงสร้างและอัตรากำลังบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(ขนาดกลางและใหญ่)
นวก.สาธารณสุข (เภสัชกรรม)/จพ.เภสัชกรรม (ขนาดกลางและใหญ่)

-๔๗-

๕.๓ การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
๕.๓.๑ ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแหล่งรายได้ ดังนี้
(๑) รายได้จากหน่วยบริการประจำแม่ข่ายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยบริการประจำแม่ข่ายจะจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายได้ทำข้อตกลง
กำหนดไว้ โดยต้องไม่แตกต่างจากแนวทางการจัดสรรงบประมาณก่อนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และต้องมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกำหนดแผนและขั ้ น ตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(๒.๑) เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ทีไ่ ด้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเป็นงบประมาณอุดหนุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
(๒.๒) เงิ น อุ ด หนุ น ทั ่ ว ไปสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
ของสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ นี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลที่
ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดหนุนเป็นงบดำเนินงาน (เงินบำรุง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น
๕.๓.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชีของสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามระเบียบต่อไปนี้จนกว่า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะปรับปรุงแก้ไข
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๕.๓.๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณากำหนดอัตราบุคลากรตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
ตามโครงสร้างอัตราบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-๔๘๕.๓.๔ ให้ น ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหน้ า ที ่ แ ละอำนาจให้ ผ ู ้ อ ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถอนุมัติใช้เงินบำรุงก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๓.๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลลงนามอนุมัติโครงการที่ต้องใช้เงินบำรุงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรณีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล
๕.๓.๖ ให้สำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมิ น ทราชิ น ี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลที ่ ถ ่ า ยโอนให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ น ้ อ ยกว่ า
ที่เคยจัดสรรให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ดังนี้
(๑) สถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชิ นี และโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตำบล ขนาดเล็ก ๑ ล้านบาท/ปี
(๒) สถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชิ นี และโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตำบล ขนาดกลาง ๑.๕ ล้านบาท/ปี
(๓) สถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชิ นี และโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุขภาพตำบล ขนาดใหญ่ ๒ ล้านบาท/ปี

๕.๔ การบริหารภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและการจัดบริการปฐมภูมิ
๕.๔.๑ ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจในการจัดให้บริการระบบ
สุขภาพแก่ประชาชนครอบคลุม ๕ มิติ คือ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดและ
ป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค
๕.๔.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
๕.๔.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจใช้กลไกและแนวทางการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย และ/หรือ แนวทางการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอนุโลม เพื่อบูรณาการโครงการและกิจกรรมตามแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับพื้นที่/ตำบลในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

-๔๙เพื่อสมทบงบประมาณที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ตำบลจัดสรรให้แก่โครงการและกิจกรรมนั้น
โดยคำนึงถึงสถานภาพทางด้านการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อประชาชนเป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอความเห็นชอบต่อ กสพ. เกี่ยวกับงบประมาณที่จะสมทบ
โครงการและกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ตำบลในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ก่อนบรรจุหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕.๔.๔ ให้ทุกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
กั บ สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) ทั ้ ง ในฐานะหน่ ว ยบริ ก าร หรื อ ในฐานะเครื อ ข่ า ย
หน่ ว ยบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และต้ อ งดำเนิ น การขึ ้ น ทะเบี ย น
เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกรอบระยะเวลาของกฎหมายว่าด้วยระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
๕.๔.๕ ให้ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พิจารณาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพิจารณาจัดตั้งระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตามแนวทางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๕.๔.๖ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ ราชการของบุ คลากรสถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินแี ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕.๔.๗ ให้ทุกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยอนุโลม จนกว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีผลบังคับใช้
๕.๔.๘ ให้ กสพ. พิ จ ารณากำหนดแนวทางการพั ฒ นาอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำหมู ่ บ ้ า น
(อสม.) ให้เป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ภายใน ๒ ปีนับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
๕.๔.๙ กสพ. อาจจัดตั้ง “กลุ่มพื้นที่สุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” เพื่อรับผิดชอบ
ประสานงานและกำกับดูแลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
๕.๔.๑๐ กสพ. อาจจัดให้มี “คณะกรรมการบริหารสถานบริการสาธารณสุข” เพื่อรับผิดชอบดูแล
และกำกับการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม

-๕๐สุ ขภาพตำบลแต่ ละแห่ งที่ ได้ รั บการถ่ ายโอนให้ แก่ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ตามหลั กเกณฑ์ เงื ่ อนไข
และแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๕.๕ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
๕.๕.๑ ให้ กสพ. กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามแนวทางการกำกับดูแลและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (Monitoring and Evaluation
Protocol: M & E Protocol) และคู ่ ม ื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Quality Assurance Manual) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
๕.๕.๒ ให้ กสพ. สามารถแต่ งตั ้ งคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิ จหรื อคณะทำงานที ่ ประกอบด้ วย
หลายภาคส่วนตามความจำเป็นและเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อดำเนินการประเมินผลสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
๕.๕.๒ ให้ กสพ. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕.๖ การดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
หากเทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล และเมื อ งพั ท ยา มี ค วามพร้ อ มและประสงค์ ข อรั บ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการถ่ายโอนให้แก่เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ภาคผนวก ก

-๕๒-

-ตัวอย่าง-

คำแถลงเรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
...................…………………………………………
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด........................
แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด........................
วันที.่ .............เดือน..........................พ.ศ...............
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามแผนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (ฉบั บ ที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำหนดขั ้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (ฉบั บ ที ่ ๒)
ด้ า นการถ่ า ยโอนภารกิ จ กำหนดให้ ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ถ่ า ยโอนสถานี อ นามั ย ให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
และบำบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยในระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้
ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปัจจุบันเรียกชื่อว่า “สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” ถือเป็นการจัดบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่สมควรได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)”
ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น ฉะนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด..............จะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัด...................... กระผมขอเรียนยืนยันต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด............................ มีความพร้อมและความมุ่งมุ่นที่จะรับ
การถ่ า ยโอนภารกิ จ และขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาการบริ ก ารสุ ข ภาพขั ้ น พื ้ น ฐานให้ แ ก่ ป ระชาชน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด........................จะดำเนินการขอรับการถ่ายโอนสถานี
อนามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา นวมิ น ทราชิ น ี แ ละโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล จำนวน
.........................แห่ง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

-๕๓การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๔) กำหนดให้มีการประเมิน
ความพร้ อมองค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ดเพื ่ อรั บการถ่ ายโอนสถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้าน
การเงินและการจัดสรรทรัพยากร และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................
จะดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานเอกสาร
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “งานไป
เงินไป ตำแหน่งไป บุคลากรสมัครใจ” ซึ่งกระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามหลัก
ธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัด..........................เป็นหลัก
กระผมหวังว่า คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด...........................
ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................................เพื่อผลักดันให้การดำเนินการ
ตามภารกิ จถ่ ายโอนสถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชิ นี และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตำบล บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
กระผมขอขอบพระคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด................................และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด...........................ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงของกระผมในวันนี้
กระผมหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ความไว้ วางใจ และสนั บสนุ นการขอรั บการถ่ า ยโอนภารกิ จสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด...................................เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัด...................................สืบต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
......................................................................
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................

ภาคผนวก ข

-๕๕-

(ตัวอย่าง) คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด........................
ที่ ........./๒๕..........
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด..........
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด...........ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อคณะอนุกรรมการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่.........เดือน...............พ.ศ...............
เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด................เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งกรรมการที่
ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด...........
ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว.........................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว.........................................................
ให้กรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ อำนาจ และวาระการดำรงตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..............เดือน......................พ.ศ................
ลงนาม....................................................
(.......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด................

ภาคผนวก ค

-๕๗แบบขอประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณสุข
ที.่ ................................................... …………….
วันที.่ .....................................................................................
เรื่อง ขอประเมินความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนารายงานการประชุมสภา.......................................... จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอประเมินความพร้อม จำนวน ๑ ชุด
๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด........................มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. .................โดยขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัด................. จำนวน.................แห่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด........................ ได้พิจารณาเกณฑ์การประเมินความพร้อมแล้ว
อยู่ในเกณฑ์ที่จะบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ และเมื่อคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบผลการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.................
แล้ว จะได้ดำเนินการตามเงื่อนไขอื่นต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
..................................................
(...............................................)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด......................
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
(หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร)

-๕๘แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณสุข
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ขอรับการประเมิน………………………………………………………………
๑. สำนักงานตั้งอยู่ที่ …………………………………..หมู่ท…ี่ ……….ถนน………………………………………….……………………
ตำบล………………………………อำเภอ………………..…………จังหวัด………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย…์ ………………. โทรศัพท์…………………………โทรสาร…………………………………………………………………
๒. ชื่อผู้บริหาร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)……………………………………………………….….……………......................
ชื่อ – สกุล ………………………………………………..…………….โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ………..……………………………...........
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ………………………………………………..……………………………………………………..................
๓. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.๑ เขตบริการ ประกอบด้วยจำนวน………อำเภอ จำนวน..........ตำบล จำนวน….…...หมู่บ้าน
๓.๒ ประชากรในปัจจุบัน มีจำนวน..........……คน (สำรวจเมื่อวันที.่ ........................)
๔. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔.๑ รายได้ย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณไม่รวมปีที่จะประเมินความพร้อม)
ปีงบประมาณ

รายได้
(อบจ.จัดเก็บเอง)

รายได้
(รัฐบาลจัดสรร)

เงินอุดหนุน

เงินกู้

รวม

รวมเฉลี่ย
๔.๒ การใช้รายได้ (รายรับ-รายจ่าย และการจ่ายเงินสะสม ย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ โดยไม่นับรวม
ปีงบประมาณที่จะประเมิน
ปีงบประมาณ
รายรับ
รายจ่าย
การจ่ายเงินสะสม

รวมเฉลี่ย

-๕๙๔.๓ รายได้ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (ไม่ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น และเงิ น กู้ ) และรายจ่ า ยเพื่ อ
การสาธารณสุขย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ โดยไม่นับรวมปีงบประมาณที่จะประเมิน
รายได้ (บาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ.
รายจ่ายเพื่อการสาธารณสุข (บาท)
(ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู)้

รวม (บาท)
๔.๔ รายละเอียดการจัดสรรรายได้เพื่อการสาธารณสุข ตามข้อ ๔.๒
จัดสรรเพื่อการใด (ระบุ)

ให้ส่วนราชการหน่วยงานใด(ระบุ)

จำนวนเงิน (บาท)

๕. ประสบการณ์ในการจัดการสาธารณสุขหรือมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสาธารณสุข
๕.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินงานจัดการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ

กิจกรรมสาธารณสุขที่ อบจ. จัด

จำนวนเงิน (บาท)

๕.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนร่วม/ส่งเสริมสนับสนุนจัดการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ

กิจกรรมสาธารณสุขที่ อบจ. มีส่วนร่วมจัด

หน่วยงานที่ร่วมจัดกับ อบจ.

ลงชื่อ …………………………………………
(……………………………………)
ตำแหน่ง ……………………………………………

จำนวนเงิน (บาท)

-๖๐ส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามตัวชี้วัดความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ด้าน

ตัวชี้วัด คำอธิบาย และประเด็นการประเมิน

๑. โครงสร้างองค์กร

ตัวชี้วัดที่ ๑ อบจ. มีผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนสำหรับ
งานต่อไปนี้
(๑) งานด้านสาธารณสุข
(๒) งานด้านคุณภาพชีวิต

๒. บุคลากร

๓. การเงินและการ
จัดการทรัพยากร

แหล่งข้อมูล

§ เอกสารต่าง ๆ เช่นประกาศ อบจ. เรื่อง
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการภายใน
และการกำหนดอำนาจหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการ, คำสั่ง อบจ.แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและ
งานด้านคุณภาพชีวิต เป็นต้น
§ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบจ. หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๒ อบจ. มีการบริหารงานบุคคลด้าน
§ แผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากร
สาธารณสุขดังนี้
ด้านสาธารณสุขของ อบจ.
(๑) มีแผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรด้าน § การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบจ. หรือผู้ที่
สาธารณสุข
เกี่ยวข้อง
(๒) มีแผนการจัดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข และมีการระบุตำแหน่ง และจำนวนของ
บุคลากรของโครงสร้างอัตรากำลังอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๓ อบจ. มีแผนบริหารจัดการงบประมาณ
§ แผนพัฒนา อบจ., ข้อบัญญัติงบประมาณ
ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุขดังนี้
ของ อบจ., แผนดำเนินงานประจำปีของ
อบจ. รวมทั้งแนวทางการบริหาร
(๑) แผนบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขและ
งบประมาณ การกำกับ ติดตาม และ
ด้านคุณภาพชีวิตในปีงบประมาณที่ขอรับการประเมิน
ประเมินผลแผนงาน โครงการ หรือ
(๒) แผนบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุข
กิจกรรมด้านสาธารณสุขและด้านคุณภาพ
และด้านคุณภาพชีวิตภายใน ๓ ปีงบประมาณ
ชีวิต และคำแถลงชี้แจงของนายก อบจ.
ย้อนหลัง (นับรวมปีที่ขอรับการประเมินด้วย)
ต่อสภา อบจ. เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ

(๑)
ระดับคะแนน

(๒)
ค่าถ่วงน้ำหนัก

คะแนนเต็ม

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
หรือ ข้อ (๒)
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
และ ข้อ (๒)

๒

๔

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
หรือ ข้อ (๒)
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
และ ข้อ (๒)

๒

๔

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๒)

๑.๕

๓

คะแนนประเมิน
ตนเอง
(๑ x ๒)

-๖๑ด้าน

๔. แผนพัฒนา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด คำอธิบาย และประเด็นการประเมิน

แหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๔ อบจ. มีความมั่นคงทางสถานะการเงิน
การคลัง และงบประมาณ โดยพิจารณาจาก
(๑) มีการบันทึกข้อมูลการเงิน การคลัง และ
งบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-LAAS) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
(๒) มีการวิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงิน การคลัง
และงบประมาณของ อบจ. และมีแนวทางการบริหาร
วินัยทางด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๕ อบจ. มีแผนงานหรือโครงการด้าน
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุขปรากฏในแผนพัฒนา
อบจ. ๕ ปี ที่ครอบคลุมงานต่อไปนี้
(๑) งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๒) งานส่งเสริมสุขภาพ
(๓) งานควบคุมและป้องกันโรค
(๔) งานรักษาพยาบาล
(๕) งานฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์
(๖) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(๗) งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

หรือกิจกรรมด้านสาธารณสุขและด้าน
คุณภาพชีวิต
§ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบจ. หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
§ หลักฐานแสดงความสมบูรณ์ของข้อมูล
ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณใน
ระบบ e-LAAS และระบบ GFMIS
§ รายงานการวิเคราะห์เสถียรภาพทาง
การเงิน การคลัง และงบประมาณของ
อบจ. และเอกสารชี้แจงแนวทางการ
บริหารวินัยทางด้านการเงินการคลังของ
อบจ.
§ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบจ. หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง
§ แผนพัฒนา อบจ. ๕ ปีซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากแผนงานด้านคุณภาพ
ชีวิตและแผนงานด้านสาธารณสุขที่
ประกอบด้วยโครงการครอบคลุมงาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรคและ
ป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
§ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบจ. หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง

(๑)
ระดับคะแนน

(๒)
ค่าถ่วงน้ำหนัก

คะแนนเต็ม

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
หรือ (๒)
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีข้อ (๑)
และ (๒)

๑.๕

๓

§ ๑ คะแนน = อบจ. มีแผนงาน
หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ๔ โครงการ
§ ๒ คะแนน = อบจ. มีแผนงาน
หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข ๕-๖
โครงการ
§ ๓ คะแนน = อบจ. มีแผนงาน
หรือโครงการด้านคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๗ โครงการ

๑.๕

๔.๕

คะแนนประเมิน
ตนเอง
(๑ x ๒)

-๖๒ด้าน

ตัวชี้วัด คำอธิบาย และประเด็นการประเมิน

แหล่งข้อมูล

(๑)
ระดับคะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖ อบจ. ได้นำแผนงานหรือโครงการด้าน
§ แผนพัฒนา อบจ., แผนดำเนินงาน
§ ๑ คะแนน = อบจ. ดำเนินการ
สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตไปปฏิบัติ โดยมี
ประจำปีของ อบจ., ข้อบัญญัติ
ตาม ข้อ (๑)
ประเด็นในการพิจารณา คือ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงาน § ๒ คะแนน = อบจ. ดำเนินการ
การประชุมสภา อบจ.
ตาม ข้อ (๑) และ (๒)
(๑) อบจ. ได้นำแผนงานหรือโครงการด้าน
§ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อบจ. หรือผู้ที่
§ ๓ คะแนน = อบจ. ดำเนินการ
สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนา
เกี
ย
่
วข้
อ
ง
ครบทุกข้อ
อบจ. ๕ ปีไปบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีของ
อบจ.
(๒) อบจ. ได้นำแผนงานหรือโครงการด้าน
สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕ ปีไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.
(๓) อบจ. ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งรายงานผลต่อสภา อบจ.

(๒)
ค่าถ่วงน้ำหนัก

คะแนนเต็ม

๑

๓

รวมคะแนนการประเมินตนเองของ อบจ.........................................

คะแนนประเมิน
ตนเอง
(๑ x ๒)

-๖๓ส่วนที่ ๓ รายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ขอรับ
การถ่ายโอน
ชื่อ สอน./
รพ.สต.

ตำบล

อำเภอ

จำนวนประชากรใน
ความรับผิดชอบ๑

เล็ก

ขนาด

ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูม๒ิ

กลาง

ขึ้น
ทะเบียน
แล้ว

ใหญ่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
หมายเหตุ : ๑ จำนวนประชากรในความรับผิดชอบ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วหรือไม่
๓
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
๔
ลูกจ้างชั่วคราว

ยังไม่ขึ้น
ทะเบียน

จำนวนบุคลากร
ขรก.

พนง.
ราชการ

๓

พกส.

ลจค.๔

ลจค.

ลจค.

(รายเดือน)

(รายสัปดาห์)

(รายวัน)

พนง.
จ้างเหมา
บริการ

รวม

ภาคผนวก ง

-๖๕-

บันทึกการส่งมอบ
การถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
เมื่อวันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. .................

-๖๖บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................................
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด......…….……………..
โดย.................................... ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ........................................ ผู้ส่งมอบ และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ................................... จังหวัด ..........................โดย .........................................
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ..........................................ผู้รับมอบได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน........
แห่ง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด.........................
เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อกันเรียบร้อยแล้ว โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
.....................ดำเนิ นการบริ หารภารกิ จสถานี อนามั ยเฉลิ มพระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา นวมิ นทราชิ นี และ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐาน พร้ อ มทั ้ ง วิ ธ ี ก ารดำเนิ น การภารกิ จ
ด้ า นสาธารณสุ ข ตามที่ ค ณะกรรมการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และกระทรวง
สาธารณสุขกำหนด หรืออาจกำหนดขึ้นเพิ่มเติมภายหลังตามความจำเป็นและสถานการณ์ด้านสุขภาพ
โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายบันทึกนี้
จำนวน ............ ชุด ............. แผ่น
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ) ................................................. ผู้รับมอบ
( ............................................... )
( ............................................... )
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด..................... ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด..................
(ลงชื่อ) ................................................. พยาน
( ............................................... )
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ..........................

(ลงชื่อ) ................................................. พยาน
( ............................................... )
ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด..........................

(ลงชื่อ) ................................................. พยาน
( ............................................... )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

-๖๗-

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ที่
รายการ
จำนวน
หมายเหตุ
๑ โฉนดที่ดิน เลขที่..................
ไร่........งาน..........ตารางวา...........
ระบุประเภทกรรมสิทธิ
๒ อาคาร.....................แบบเลขที่........................
................หลัง
ปีที่ก่อสร้าง.................
๓ บ้านพัก.....................แบบเลขที่.......................
................หลัง
ปีที่ก่อสร้าง.................
๔ ถังเก็บน้ำฝน......................แบบ...................
................ลูก
ปีที่ก่อสร้าง.................
๕ อื่น ๆ โปรดระบุ............................
๒. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ที่
รายการ
จำนวน
หมายเหตุ
๑ โฉนดที่ดิน เลขที่..................
ไร่........งาน..........ตารางวา...........
ระบุประเภทกรรมสิทธิ
๒ อาคาร.....................แบบเลขที่........................
................หลัง
ปีที่ก่อสร้าง.................
๓ บ้านพัก.....................แบบเลขที่.......................
................หลัง
ปีที่ก่อสร้าง.................
๔ ถังเก็บน้ำฝน......................แบบ...................
................ลูก
ปีที่ก่อสร้าง.................
๕ อื่น ๆ โปรดระบุ............................
(ลงชื่อ) ....................................................
( ................................................... )
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...........................

-๖๘-

บัญชีรายการครุภัณฑ์สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ที่
รายการ
จำนวน
หมายเหตุ
๑ รถยนต์.................
๒ รถจักรยานยนต์.................
๓ ระบุชื่อครุภัณฑ์.................
๔ ระบุชื่อครุภัณฑ์.................
๕ ระบุชื่อครุภัณฑ์.................
๒. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ที่
รายการ
จำนวน
หมายเหตุ
๑ รถยนต์.................
๒ รถจักรยานยนต์.................
๓ ระบุชื่อครุภัณฑ์.................
๔ ระบุชื่อครุภัณฑ์.................
๕ ระบุชื่อครุภัณฑ์.................
(ลงชื่อ) ....................................................
( ................................................... )
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...........................

-๖๙-

บัญชีรายชื่อข้าราชการสาธารณสุขที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ค่าตอบแทนที่รับจากงบประมาณ/เดือน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อัตราเลขที่

อัตราเงินเดือน
ปัจจุบนั

ค่าประจำ
ตำแหน่ง
(วิชาชีพ)

พตส.

ฉ.๑๐

ฉ.๑๑

ค่าตอบแทน
อื่น

ค่าเช่าบ้าน
(เดือนละ)

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

๒. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ค่าตอบแทนที่รับจากงบประมาณ/เดือน
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อัตราเลขที่

อัตราเงินเดือน
ปัจจุบนั

ค่าประจำ
ตำแหน่ง
(วิชาชีพ)

พตส.

ฉ.๑๐

ฉ.๑๑

ค่าตอบแทน
อื่น

๑
๒
๓
๔

(ลงชื่อ) ......................................................
( ................................................... )
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด..........................

ค่าเช่าบ้าน
(เดือนละ)

หมายเหตุ

-๗๐-

บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างทุกประเภทที่สมัครใจถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ประเภท
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อัตราเลขที่

พนง.
ราชการ

พกส.

ลจค.

ลจค.

ลจค.

(รายเดือน)

(รายสัปดาห์)

(รายวัน)

พนง.จ้าง
เหมาบริการ

เงินค่าตอบแทน
หมายเหตุ
(ระบุประเภท)

๑
๒
๓
๔

๒. ชื่อ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอน...........................................ตำบล..................................อำเภอ.........................................จังหวัด............................................
ประเภท
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

อัตราเลขที่

พนง.
ราชการ

พกส.

ลจค.

ลจค.

ลจค.

(รายเดือน)

(รายสัปดาห์)

(รายวัน)

พนง.จ้าง
เหมาบริการ

๑
๒
๓
๔

(ลงชื่อ) .................................................
( ............................................... )
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด..............................

เงินค่าตอบแทน
หมายเหตุ
(ระบุประเภท)

ภาคผนวก จ

-๗๒ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด...................ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน
และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด.................. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.......................
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด................ได้รับมอบภารกิจสาธารณสุข (สถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ในความรับผิดชอบของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ซึ่งออกตามความในมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด................และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตระหนักถึงความจำเป็น
ในการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการ
ด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด...................... จึงมีความตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.................และส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.................เป็นประจำอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.................โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด.................... ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.................จะนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด................. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
................. จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการนิเทศและตรวจเยี่ยมดังกล่าว
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................จะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด................
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขที่
สอดคล้ องกั บบริ บทพื ้ นที ่ จั งหวั ด.............และเพื ่ อยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนในพื ้ นที ่ จั งหวั ด

-๗๓................... ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....................จะส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................... ร้องขอ อย่างเต็มที่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด........................ เป็นหลัก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำไว้ ณ วันที่............... เดือน................... พ.ศ....................
....................................................
(......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...................

....................................................
(......................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....................

สักขีพยาน
....................................................
(......................................................)
…………………………………………….

สักขีพยาน
....................................................
(......................................................)
…………………………………………….

ภาคผนวก ฉ

-๗๕ระเบียบและหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ.
๒๕๔๔ ของกระทรวงสาธารณสุข
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน
การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและความจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำ
ความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
(๖) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(๘) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๙) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเ

๒๓๒ ง

น้า ๒๒
ราชกิจจานุเบก า

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกา กระทร ง าธารณ ุข
เรื่อง ลักเกณฑ์ ิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรัก าเงิน
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ย ข้องและจําเป็นต่อการ นับ นุน
และ ่งเ ริมการจัดบริการ าธารณ ุขและค่าใช้จ่ายอื่น
พ. . ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการ มค รใ ้มีการกํา นด ลักเกณฑ์ ิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน
การรัก าเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ย ข้องและจําเป็นต่อการ นับ นุนและ ่งเ ริมการจัดบริการ าธารณ ุข
และค่าใช้จ่ายอื่น
อา ัยอํานาจตามค ามในข้อ ๔ แ ่งคํา ั่ง ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙
ลง ันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ย ข้องและจําเป็นต่อการ นับ นุนและ ่งเ ริม
การจัดบริการ าธารณ ุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎ มาย ่าด้ ย ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ รัฐมนตรี ่าการ
กระทร ง าธารณ ุขโดยค ามเ ็นชอบของกระทร งการคลัง จึงออกประกา ไ ้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกา นี้เรียก ่า “ประกา กระทร ง าธารณ ุข เรื่อ ง ลัก เกณฑ์ ิธีก าร
และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรัก าเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ย ข้องและจําเป็น
ต่อการ นับ นุนและ ่งเ ริมการจัดบริการ าธารณ ุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ. . ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกา ฉบับนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกา นี้
“บริการ าธารณ ุข” มายค าม ่า บริการด้านการแพทย์และ าธารณ ุข เพื่อการ ร้าง
เ ริม ุขภาพ การป้องกันโรค การตร จ ินิจฉัยโรค การปฏิบัติการด้านการแพทย์และ าธารณ ุข
การรัก าพยาบาลและการฟื้นฟู มรรถภาพ
ข้อ ๔ ใ ร้ ัฐมนตรี ่าการกระทร ง าธารณ ุขรัก าการตามประกา นี้
มด ๑
ค่าใช้จ่ายเพื่อการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค
ข้อ ๕ ใ ้ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ
องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน และภาคเอกชนที่ ไ ม่ มี ั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การแ ง าผลกํ า ไร
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น และ น่ ยงานของรัฐที่ได้รับมอบ มายใ ้ทํากิจการในอํานาจ น้าที่ของ
ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ตามกฎ มาย ่าด้ ย ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ มี ิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ย ข้องและจําเป็นต่อการ นับ นุนและ ่งเ ริมการจัดบริการ าธารณ ุข เพื่อการ ร้างเ ริม ุขภาพ
และป้องกันโรค จากกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
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ค่าใช้จ่ายตาม รรค นึ่งที่มีลัก ณะเป็นรายโครงการที่ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ
น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือ น่ ยงานของรัฐ ขอรับการ นับ นุน
และโครงการดังกล่า ได้รับอนุมัติแล้ ถือเป็น ลักฐานการดําเนินงานโครงการ แต่ ํา รับองค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มี ัตถุประ งค์เพื่อดําเนินการแ ง าผลกําไร ใ ้จัดทําเป็น ัญญา
ดําเนินโครงการกับ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
่ นที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๖ ใ ้ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ
องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน และภาคเอกชนที่ ไ ม่ มี ั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การแ ง าผลกํ า ไร
องค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น และ น่ ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบ มายใ ้ ทํ า กิ จ การในอํ า นาจ น้ า ที่
ของ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ตามกฎ มาย ่าด้ ย ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ที่ได้รับเงิน
ตามข้อ ๕ นําเงินเข้าบัญชีเงินบํารุง รือเงินรายรับ ถานพยาบาลของรัฐ รือบัญชีเงินของ น่ ยบริการ
ภาคเอกชน รือของ น่ ยงานของรัฐ รือองค์กรดังกล่า ข้างต้น โดยใ ้จัดทําทะเบียนคุมเงินที่ได้รับ
และใ ้ออก ลักฐานการรับเงินไ ้ เพื่อการตร จ อบ
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนตาม รรค นึ่ง ใ ้ออก ลักฐานการรับเงินใ ้แก่
ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ เพื่อการตร จ อบ
่ นที่ ๒
การจ่ายเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๗ ใ ้ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ
องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน และภาคเอกชนที่ ไ ม่ มี ั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การแ ง าผลกํ า ไร
องค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น และ น่ ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบ มายใ ้ ทํ า กิ จ การในอํ า นาจ น้ า ที่
ของ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ตามกฎ มาย ่าด้ ย ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ จ่ายเงิน
เพื่อการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค โดยระเบียบ ิธีปฏิบัติใ ้ถือตามระเบียบของ น่ ยบริการ
เครือข่าย น่ ยบริการ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือ น่ ยงานของรัฐ
ํา รับองค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนตาม รรค นึ่ง ใ ้จ่ายเงินเพื่อการ ร้างเ ริม ุขภาพ
และป้องกันโรคตามที่กํา นดในโครงการ รือ ัญญาตามข้อ ๕ รรค อง
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายเพื่อการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค ใ ้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าดําเนินการเพื่อ นับ นุนและ ่งเ ริมป้องกันโรค เช่น การใ ้คําปรึก า การคัดกรอง
การค้น าผู้มีภา ะเ ี่ยง การ ร้างเ ริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา การทํา ัตถการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๒) ค่าดําเนินการตาม ัตถุประ งค์ของโครงการ
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(๓) ค่าพัฒนา ักยภาพบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นนอกจาก (๑) - (๓) ใ ้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง าธารณ ุข
จะได้ประกา กํา นดเพิ่มเติม
่ นที่ ๓
การรัก าเงิน
ข้อ ๙ ใ ้ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ
องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน และภาคเอกชนที่ ไ ม่ มี ั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การแ ง าผลกํ า ไร
องค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น และ น่ ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบ มายใ ้ ทํ า กิ จ การในอํ า นาจ น้ า ที่
ของ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ตามกฎ มาย ่าด้ ย ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ที่ได้รับเงิน
ตาม ม ดนี้ เก็บรัก าเงินไ ้ได้ตามระยะเ ลาที่กํา นดในโครงการ ากดําเนิ นการยังไม่แล้ เ ร็ จ
ใ ้ขยายเ ลาดําเนินการไปได้อีก ๑ ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
กรณีครบกํา นดเ ลาตาม รรค นึ่งแล้ ยังไม่ดําเนินการ รือดําเนินการไม่แล้ เ ร็จ ใ ้ ่งเงิน
ที่เ ลืออยู่คืนกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
ากดําเนินโครงการและบรรลุ ัตถุประ งค์แล้ มีเงินเ ลือ ใ ้ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ
น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มี ัตถุประ งค์
เพื่อดําเนินการแ ง าผลกําไร องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นและ น่ ยงานของรัฐที่ได้รับมอบ มาย
ใ ้ทํากิจการในอํานาจ น้าที่ของ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ ตามกฎ มาย ่าด้ ย ลักประกัน
ุ ข ภาพแ ่ ง ชาติ ามารถนํ า เงิ น ไปใช้ เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการ รื อ การดํ า เนิ น งานของ น่ ยบริ ก าร
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือ น่ ยงานของรัฐ รือองค์กรชุมชน องค์กรเอกชนนั้น ๆ ได้
มด ๒
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ าธารณ ุข ํา รับบริการบําบัดทดแทนไต
ข้อ ๑๐ ใ ้ น่ ยบริการที่ใ ้บริการบําบัดทดแทนไตด้ ยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
มี ิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ าธารณ ุข ํา รับบริการบําบัดทดแทนไตด้ ยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่องจากกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
่ นที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๑๑ ใ ้ น่ ยบริก ารที่ไ ด้ รับเงิ น ค่าใช้ จ่ายเพื่ อ บริ การ าธารณ ุข ํ า รับบริ ก ารบํา บั ด
ทดแทนไตด้ ยการล้ า งไตผ่ า นทางช่ อ งท้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามข้ อ ๑๐ นํ า เงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น บํ า รุ ง
รื อ เงิ น รายรั บ ถานพยาบาลของ น่ ยบริ ก าร รื อ ถานพยาบาลนั้ น ๆ และใ ้ อ อก ลั ก ฐาน
การรับเงินไ ้ เพื่อการตร จ อบ
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่ นที่ ๒
การจ่ายเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๒ ใ ้ น่ ยบริการจ่ายเงินที่ได้รับตาม ม ดนี้ โดยระเบียบ ิธีปฏิบัติใ ้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุง รือเงินรายรับ ถานพยาบาลของ น่ ยบริการ รือ ถานพยาบาลนั้น ๆ
ข้อ ๑๓ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก าร าธารณ ุ ข ํ า รั บ บริ ก ารบํ า บั ด ทดแทนไตด้ ยการล้ า งไต
ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ใ ้จา่ ยตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ าธารณ ุข ํา รับบริการบําบัดทดแทนไตด้ ยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ํายา ค่ายา ค่าเ ชภัณฑ์
(๒) ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ ํา รับการบําบัดทดแทนไตด้ ยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่อง รือผู้ นับ นุนการจัดบริการของ น่ ยบริการ
ในกรณีที่ น่ ยบริการเ ็น มค ร อาจทําค ามตกลงกับ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
เพื่อใ ้ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติจ่ายค่าตอบแทนตาม (๒) ได้ ทั้งนี้ ใ ้ ํานักงาน ลักประกัน
ุขภาพแ ่งชาติแจ้งการจ่ายเงินดังกล่า ไปยัง น่ ยบริการเพื่อทราบ
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นนอกจาก (๑) - (๒) ใ ้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง าธารณ ุข
จะได้ประกา กํา นดเพิ่มเติม
่ นที่ ๓
การรัก าเงิน
ข้อ ๑๔ ใ ้ น่ ยบริ ก ารเก็ บ รั ก าเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ตาม ม ดนี้ โดยระเบี ย บ ิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ ้ ถื อ
ตามระเบียบเงินบํารุง รือเงินรายรับ ถานพยาบาลของ น่ ยบริการ รือ ถานพยาบาลนั้น ๆ
มด ๓
ค่าใช้จ่ายประจําของ น่ ยบริการ
ข้อ ๑๕ ใ ้ น่ ยบริการบริ ารจัดการเงินที่ได้รับจากกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
ในลัก ณะเ มาจ่ายเพื่อบริการ าธารณ ุขและตามผลงานบริการ ํา รับเป็นค่าใช้จ่ายประจําที่เกิดขึ้น
จากการจัดบริการ าธารณ ุขในกิจการของ น่ ยบริการ
่ นที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๑๖ ใ ้ น่ ยบริการซึ่งได้รับเงินตามข้อ ๑๕ นําเงินเข้าบัญชีเงินบํารุง รือเงินรายรับ
ถานพยาบาลของ น่ ยบริการ รือ ถานพยาบาลนั้น ๆ และใ ้ออก ลักฐานการรับเงินไ ้ เพื่อการ
ตร จ อบ
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่ นที่ ๒
การจ่ายเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๗ ใ ้ น่ ยบริการจ่ายเงินที่ได้รับตาม ม ดนี้ โดยระเบียบ ิธีปฏิบัติใ ้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุง รือเงินรายรับ ถานพยาบาลของ น่ ยบริการ รือ ถานพยาบาลนั้น ๆ
ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจําที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการ าธารณ ุขในกิจการ
ของ น่ ยบริการ ใ จ้ ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างเอกชนดําเนินงาน ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๔) ค่าบํารุงรัก าซ่อมแซมอาคาร ิ่งปลูก ร้าง ครุภัณฑ์ รือ ั ดุ
(๕) ค่า าธารณูปโภค
(๖) ค่า ั ดุ
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นนอกจาก (๑) - (๖) ใ ้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง าธารณ ุข
จะได้ประกา กํา นดเพิ่มเติม
่ นที่ ๓
การรัก าเงิน
ข้อ ๑๙ ใ ้ น่ ยบริการเก็บรัก าเงินที่ได้รับตาม ม ดนี้ โดยระเบียบ ิธีปฏิบัติใ ้ถือตาม
ระเบียบเงินบํารุง รือเงินรายรับ ถานพยาบาลของ น่ ยบริการ รือ ถานพยาบาลนั้น ๆ
มด ๔
ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเ ื่อมของ ิ่งก่อ ร้างและครุภัณฑ์
ข้อ ๒๐ ใ ้ น่ ยบริการมี ิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเ ื่อมของ ิ่งก่อ ร้างและครุภัณฑ์
ที่ใช้ในการบริการผู้ป่ ยนอก บริการผู้ป่ ยใน และบริการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรคจากกองทุน
ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ โดยใ ้ น่ ยบริการจัดทําแผนการจัด า และจัดซื้อ จัดจ้าง รือเช่า
เพื่อทดแทน ่ นที่ขาดและซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ ิ่งก่อ ร้างที่เ ื่อม ภาพ รือถดถอย รือ เ ีย ายจาก
การใ ้บริการ าธารณ ุข
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่ นที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๒๑ ใ ้ น่ ยบริการที่ได้รับเงินตามข้อ ๒๐ นําเงินที่ได้รับเข้าบัญชีเงินบํารุง รือเงินรายรับ
ถานพยาบาล รื อ บั ญ ชี เ งิ น ของ น่ ยบริ ก ารภาคเอกชน โดยใ ้ จั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
และใ ้ออก ลักฐานการรับเงินไ ้ เพื่อการตร จ อบ
่ นที่ ๒
การจ่ายเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๒๒ ใ ้ น่ ยบริการจ่ายเงินที่ได้รับตาม ม ดนี้ โดยระเบียบ ิธีปฏิบัติใ ้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุง รือเงินรายรับ ถานพยาบาลของ น่ ยบริการ รือ ถานพยาบาลนั้น ๆ
ข้อ ๒๓ ค่าใช้ จ่ ายเพื่ อ บริ การ าธารณ ุ ข เพื่ อ ชดเชยค่า เ ื่อ มของ ิ่ งก่ อ ร้ า งและครุภั ณ ฑ์
ที่ใช้ในการบริการผู้ป่ ยนอก บริการผู้ป่ ยใน และบริการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค ใ ้จ่ายตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) รายการของ ิ่งก่อ ร้างชดเชย ิ่งที่มีอยู่แล้ เพื่อใช้ในการบริการ รือ นับ นุนบริการ
ผู้ป่ ยนอก บริการผู้ป่ ยใน และบริการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค เช่น ถนนในบริเ ณโรงพยาบาล
รั้ โรงพยาบาล ระบบ าธารณูปโภคที่ใช้ในการบริการ อาคาร รือ อผู้ป่ ย ค่าเช่าอาคาร ถานบริการ
ท่อระบายน้ําในโรงพยาบาล อถังน้ํา เป็นต้น
(๒) รายการของครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ดเชยและซ่ อ มบํ า รุ ง ิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ก าร
รือ นับ นุนการบริการผู้ป่ ยนอก บริการผู้ป่ ยใน และบริการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค
เช่น ครุภัณฑ์ ิทยา า ตร์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ ํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ิทยุ ครุภัณฑ์โฆ ณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิ เตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครั
เครื่องปรับอากา ลิฟต์ และเฟอร์นิเจอร์ในโรงพยาบาล เป็นต้น
(๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นนอกจาก (๑) - (๒) ใ ้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ่าการกระทร ง าธารณ ุข
จะได้ประกา กํา นดเพิ่มเติม
่ นที่ ๓
การรัก าเงิน
ข้อ ๒๔ ใ ้ น่ ยบริการเก็บรัก าเงินที่ได้รับตาม ม ดนี้ เพื่อชดเชยค่าเ ื่อมของ ิ่งก่อ ร้าง
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่ ยนอก บริการผู้ป่ ยใน และบริการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเ

๒๓๒ ง

น้า ๒๘
ราชกิจจานุเบก า

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

เก็บรัก าเงินไ ้ได้ตามระยะเ ลาที่กํา นดในโครงการ รือแผนงาน ากดําเนินการยังไม่แล้ เ ร็จใ ้ขยาย
เ ลาดําเนินการไปได้อีก ๑ ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
ากดํ า เนิ น การบรรลุ ั ต ถุ ป ระ งค์ แ ล้ มี เ งิ น เ ลื อ ใ ้ น่ ยบริ ก าร ามารถนํ า เงิ น ไปใช้
เพื่อการปฏิบัติราชการ รือการดําเนินงานของ น่ ยบริการนั้น ๆ ได้
กรณีครบกํา นดเ ลาตาม รรค นึ่งแล้ น่ ยบริการยังไม่ดําเนินการ รือดําเนินการไม่แล้ เ ร็จ
ใ ้ ่งเงินที่ เ ลือ คืนกองทุน ลักประกั น ุขภาพแ ่ งชาติ เ ้นแต่ ในกรณีมีเ ตุจําเป็น ใ ้ แจ้งเ ตุผ ล
และค ามจํ า เป็ น ในการขอขยายเ ลาต่ อ ํ า นั ก งาน ลั ก ประกั น ุ ข ภาพแ ่ ง ชาติ พร้ อ มทั้ ง ขออนุ มั ติ
เก็บรัก าเงินไ ้จนก ่าจะดําเนินการแล้ เ ร็จ
มด ๕
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นแก่ผู้ใ ้บริการที่ได้รับค ามเ ีย าย
จากการใ ้บริการ าธารณ ุขของ น่ ยบริการ
ข้อ ๒๕ ใน ม ดนี้
“เงินช่ ยเ ลือเบื้องต้น” มายค าม ่า เงินที่จ่ายใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย
จากการใ ้บริการ าธารณ ุขของ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ และ น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อ
ผู้รับบริการ
“ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุข” มายค าม ่า บุคคลซึ่งใ ้บริการ าธารณ ุข และใ ้ มายค าม
ร มถึงบุคคลที่ใ ้การช่ ยเ ลือ รือ นับ นุนการใ ้บริการ าธารณ ุขไม่ ่าจะมี น้าที่โดยตรง รือไม่
“คณะอนุก รรมการ” มายค าม ่า คณะอนุก รรมการพิจ ารณา ินิจ ฉัย คํา ร้อ งขอรับ เงิน
ช่ ยเ ลือเบื้องต้น
่ นที่ ๑
ลักเกณฑ์ ิธีการ และเงื่อนไขการขอรับเงิน
ข้อ ๒๖ ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาท มี ิทธิยื่นคําร้องขอรับเงิน
ช่ ยเ ลือเบื้องต้นได้ที่ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ าขาเขตพื้นที่ รือ น่ ยบริการที่ปฏิบัติ น้าที่
ทั้งนี้ ต้องยื่นคําร้องขอภายใน ๑ ปี นับแต่ ันที่ทราบค ามเ ีย าย โดยในกรณีที่ยื่นที่ น่ ยบริการ
ใ ้ น่ ยบริการนั้น ่งคําร้องดังกล่า ไปที่ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ าขาเขตพื้นที่โดยเร็
ข้อ ๒๗ ใ ้มีคณะอนุกรรมการพิจารณา ินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นในแต่ละ
ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ าขาเขตพื้นที่ โดยใ ้เลขาธิการ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
แต่งตั้งจากบุคคลที่มีประ บการณ์และมีค ามรู้ค าม ามารถเ มาะ ม จําน น ๕ - ๗ คน และใ ้
ผู้อําน ยการ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ าขาเขตพื้นที่ เป็นเลขานุการและใ ้เลขานุการ
จัดใ ้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อใ ้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคน นึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเ

๒๓๒ ง

น้า ๒๙
ราชกิจจานุเบก า

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ใ ้คณะอนุกรรมการมีอํานาจ น้าที่พิจารณา ินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่ ่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่ ยเ ลือ รือไม่ จําน นเท่าใด โดยคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
อนุมัติเงินได้ ไม่เกินอัตราที่กํา นดในข้อ ๒๙ รรค นึ่ง และใ ้จ่ายเงินใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุข
ที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาทตามข้อ ๒๙ รรค อง
ใ ้คณะอนุกรรมการตาม รรค นึ่ง พิจารณา ินิจฉัยใ ้แล้ เ ร็จภายใน ๓๐ ัน และในกรณี
ที่มีเ ตุผลค ามจําเป็น คณะอนุกรรมการไม่ ามารถพิจารณา ินิจฉัยภายในกํา นดเ ลา ใ ้ประธาน
คณะอนุกรรมการอนุมัติใ ้ขยายเ ลาพิจารณาได้ไม่เกิน องครั้ง ครั้งละ ๓๐ ัน
ใ ้คณะอนุกรรมการแจ้งผลการ ินิจฉัยไปยังผู้ยื่นคําร้อง เมื่อพิจารณา ินิจฉัยแล้ เ ร็จ
ในกรณีที่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาทที่ยื่นคําร้องไม่เ ็นด้ ยกับ
ผลการพิจารณา ินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ใ ้มี ิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา ินิจฉัยอุทธรณ์
ซึ่ง คณะกรรมการ ลัก ประกัน ุข ภาพแ ่ง ชาติแ ต่ง ตั้ง เพื่อ พิจ ารณา ินิจ ฉัย ชี้ข าด โดยใ ้ยื่น อุท ธรณ์
ไปที่คณะกรรมการพิจารณา ินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ ัน นับแต่ ันที่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา ินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๒๘ เมื่ อ มี ก ารอุ ท ธรณ์ ใ ้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ มี อํ า นาจพิ จ ารณา
ินิจฉัยชี้ขาดและ ากเ ็นด้ ยกับอุทธรณ์ใ ้อ นุมัติจ่ายเงินตามอัตราที่กํา นดในข้อ ๒๙ รรค นึ่ง
และใ ้คณะกรรมการพิจารณา ินิจฉัยอุทธรณ์จ่ายเงินใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย
รือทายาทตามข้อ ๒๙ รรค อง ากไม่เ ็นด้ ยกับอุทธรณ์ใ ้ยกอุทธรณ์
คํา ินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณา ินิจฉัยอุทธรณ์ใ ้เป็นที่ ุด
่ นที่ ๒
ลักเกณฑ์การจ่าย
ข้อ ๒๙ อั ต ราการจ่ า ยเงิ น ใ ้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา ิ นิ จ ฉั ย จ่ า ยเงิ น ตามประเภท
และระดับค ามรุนแรงของค ามเ ีย ายที่เกิดขึ้นจากการใ ้บริการ าธารณ ุข ดังนี้
(๑) กรณีเ ียชี ิต รือทุพพลภาพอย่างถา ร รือเจ็บป่ ยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรัก าตลอดชี ิต
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดํารงชี ิต จ่ายเงินช่ ยเ ลือได้ตั้งแต่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรณี ูญเ ียอ ัย ะ รือพิการที่มีผลกระทบต่อ การดําเนินชี ิต จ่ายเงินช่ ยเ ลือได้
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรณีบาดเจ็บ รือเจ็บป่ ยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่ ยเ ลือได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการ รื อ คณะกรรมการพิจ ารณา ิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ใ นกรณี ที่ มี ก ารอุ ท ธรณ์
ได้พิจารณาและอนุมัติเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาทแล้
ใ ้ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติดําเนินการโอนเงินจากกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
ใ ้ น่ ยบริการ
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่ นที่ ๓
การรับเงินของ น่ ยบริการ
ข้อ ๓๐ ใ ้ น่ ยบริการซึ่งได้รับเงินจากกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ เป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อเป็นเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นแก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย ายจากการใ ้บริการ าธารณ ุข
ของ น่ ยบริการตาม ม ดนี้ นําเข้าบัญชีเงินรับฝากของ น่ ยบริการเพื่อจ่ายใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุข
ที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาทที่มี ิทธิได้รับเงินดังกล่า และใ ้ น่ ยบริการออก ลักฐานการรับเงิน
ไ ้เพื่อการตร จ อบ
่ นที่ ๔
การจ่ายเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นและการรัก าเงินของ น่ ยบริการ
ข้อ ๓๑ ใ ้ น่ ยบริการมี นัง ือแจ้งผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาท
ที่ยื่นคําร้อง ภายใน ๑๕ ันทําการ นับแต่ ันที่ได้รับ นัง ือแจ้งการโอนเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นจาก
กองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติเพื่อใ ้ผู้ยื่นคําร้องขอรับเงิน
เมื่อ น่ ยบริการจ่ายเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้นใ ้แก่ผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย
รือทายาทแล้ ใ ้ น่ ยบริการจัดเก็บ ลักฐานการจ่ายเงินไ ้ที่ น่ ยบริการ เพื่อการตร จ อบ
ข้อ ๓๒ ภายในระยะเ ลา ๑ ปี นับแต่ ันที่ น่ ยบริการมี นัง ือแจ้งผู้ใ ้บริการ าธารณ ุข
ที่ได้รับค ามเ ีย าย รือทายาทมารับเงินช่ ยเ ลือเบื้องต้น ากผู้ใ ้บริการ าธารณ ุขที่ได้รับค ามเ ีย าย
รือทายาทไม่มารับเงิน ใ ้ น่ ยบริการ ่งคืนเงินจําน นดังกล่า ใ ้แก่กองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรคตามแผนงาน รือโครงการ
ที่ น่ ยบริการ เครือข่าย น่ ยบริการ น่ ยบริการที่รับการ ่งต่อผู้รับบริการ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
รือ น่ ยงานของรัฐที่ได้รับมอบ มายใ ้ทํากิจการในอํานาจ น้าที่ของ ํานักงาน ลักประกัน ุขภาพ
แ ่งชาติได้รับ รือเงินค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเ ื่อมของ ิ่งก่อ ร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่ ยนอก
บริ ก ารผู้ ป่ ยใน และบริ ก าร ร้ า งเ ริ ม ุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคที่ น่ ยบริ ก ารได้ รั บ แต่ ยั ง ไม่ มี ก าร
ดํ า เนิ น การก่ อ น ั น ที่ ป ระกา ฉบั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ใ ้ น่ ยบริ ก าร รื อ น่ ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนงาน
รือโครงการเพื่อขออนุมัติภายใน ๑ ปี นับแต่ ันที่ประกา นี้มีผลใช้บังคับ
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กรณีครบกํา นดเ ลาตาม รรค นึ่งแล้ น่ ยบริการ รือ น่ ยงานของรัฐยังไม่ดําเนินการ
รือดําเนินการไม่แล้ เ ร็จ ใ ้ ่งเงินที่เ ลือคืนกองทุน ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
ข้อ ๓๔ ใ ้ ผู้ ใ ้ บ ริ ก าร าธารณ ุ ข ที่ ไ ด้ รั บ ค ามเ ี ย ายจากการใ ้ บ ริ ก าร าธารณ ุ ข
ของ น่ ยบริ การตั้ ง แต่ ั นที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ มี ิ ท ธิไ ด้ รั บ เงิน ช่ ยเ ลื อ เบื้ อ งต้ น ตามประกา นี้
โดยผู้ ใ ้ บ ริ ก าร าธารณ ุ ข รื อ ทายาทต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งขอรั บ เงิ น ช่ ยเ ลื อ เบื้ อ งต้ น ภายใน ๑ ปี
นับแต่ ันที่ประกา นี้มีผลใช้บังคับ
ประกา ณ นั ที่ ๒๖ กันยายน พ. . ๒๕๕๙
ปิยะ กล กล ัตยาทร
รัฐมนตรี ่าการกระทร ง าธารณ ุข
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ประกา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
เรื่อง การทําค ามตกลงร่ มมือกันจัดทําบริการ าธารณะขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
เพื่อใ ้การจัดทําบริการ าธารณะขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ตามอํานาจ น้าที่และภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีประ ิทธิภาพและตอบ นองค ามต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง อา ัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ (๒) (๑๕) และมาตรา ๒๑ รรค อง แ ่งพระราชบัญญัติ
กํา นดแผนและขั ้น ตอนการกระจายอํ า นาจใ ้แ ก่อ งค์ก รปกครอง ่ นท้อ งถิ ่น พ. . ๒๕๔๒
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น จึงกํา นดแน ทางการทําค ามตกลง
ร่ มมือกันจัดทําบริการ าธารณะขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นไ ้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นตามประกา นี้ มายค าม ่า องค์การบริ าร ่ นจัง ัด
เท บาล องค์การบริ าร ่ นตําบล กรุงเทพม านคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
รูปแบบอื่นตามที่มีกฎ มายจัดตั้ง
ข้อ ๒ การทําค ามตกลงร่ มมือกันในการจัดทําบริการ าธารณะขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ตั้งแต่ องแ ่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในเขตจัง ัดเดีย กัน รืออาจข้ามเขตจัง ัดได้
ากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทําบริการ าธารณะนั้นโดยตรง
โดยเป็นไปตาม ลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอํานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่ นท้อ งถิ่นตามกฎ มาย ่าด้ ยการกํา นดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น รือกฎ มาย ่าด้ ยการจัดตั้งองค์กร
ปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น รือ เป็ น ภารกิจ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนตามแผนการกระจายอํ า นาจใ ้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครอง ่ นท้องถิ่น
(๒) เป็นภารกิจ รือโครงการที่เกินก ่า ักยภาพ รือ ไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครอง ่ นท้อ งถิ่น
จะดําเนินการเอง รือเป็นภารกิจ รือโครงการที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นร่ มมือกันเพื่อเกิดประโยชน์
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตาม รรค นึ่ง ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นประชุมปรึก า ารือร่ มกัน
โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็น นัง ือ และนําเ นอ ภาท้องถิ่นของแต่ละแ ่งพิจารณาใ ้ค ามเ ็นชอบ
โดยปฏิบัติตามกฎ มายจัดตั้งองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ใ ้รายงานและจัด ่ง ําเนาบันทึก
ข้อตกลงใ ้ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นทราบด้ ย
ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงร่ มมือกันอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มมือกันจัดทําบริการ าธารณะ
(๒) ัตถุประ งค์ของการดําเนินงาน
(๓) ระยะเ ลาการดําเนินงาน (ถ้ามี)
(๔) แผนการดําเนินงานและการบริ ารการใช้จ่ายตามโครงการ
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(๕) งบประมาณ
(๖) ขอบเขตค ามรับผิดชอบและกิจกรรมของการจัดบริการ าธารณะ
ข้อ ๔ การจัดทําบริการ าธารณะตามบันทึกข้อตกลงร่ มมือกัน ใ ้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อติดตามและประเมินผลตามค ามเ มาะ ม
ในกรณีภารกิจที่จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นพิจารณาร่ มกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ าร เพื่อปฏิบัติ น้าที่ใ ้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ในการจั ด ทํ า บริ ก าร าธารณะร่ มมื อ กั น ขององค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ากเกิ ด ปั ญ า
ที่จะต้องมีการ ินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญ าใ ้คณะกรรมการบริ ารเ นอปัญ าที่เกิดขึ้นนั้น มายังองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มโครงการ เพื่อใ ้ผู้บริ ารองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มโครงการ
ประชุม ารือร่ มกันเพื่อ าข้อยุติและตัด ินใจในการดําเนินการนั้นต่อไป
ข้อ ๕ การดําเนินการโครงการจัดทําบริการ าธารณะร่ มกัน ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
แต่ละแ ่งที่เข้าร่ มโครงการ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง รือการดําเนินการจัด าพั ดุและครุภัณฑ์
(ก) กรณีที่ ามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง รือดําเนินการจัด าพั ดุและครุภัณฑ์นั้น
(ข) กรณีที่ไม่ ามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นโดยค ามตกลง
ร่ มกันใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นแ ่งใดแ ่ง นึ่งที่เข้าร่ มโครงการเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้
ทั้งนี้ ใ ้นําระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยการพั ดุของ น่ ยการบริ ารราชการ ่ นท้องถิ่น มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๒) ค ามเป็นเจ้าของในทรัพย์ ินที่เกี่ย กับโครงการ
(ก) กรณีที่แยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพย์ ินนั้น
(ข) กรณีที่ไม่ ามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ อาจแบ่งได้ดังนี้
๑) การร่ มมือกันในลัก ณะการ นับ นุนงบประมาณ รือพั ดุ ครุภัณฑ์ ใ ้แก่
องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใดเป็นผู้ดําเนินการ ใ ้ทรัพย์ ินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ที่ได้รับการ นับ นุน เ ้นแต่จะมีการตกลงกันไ ้เป็นอย่างอื่น
๒) การร่ มมือกันในลัก ณะที่เป็นการลงทุนร่ มกัน ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
เป็นเจ้าของทรัพย์ ินตาม ัด ่ นทรัพย์ ินที่นํามาลงทุน
(๓) การดูแลและบํารุงรัก าทรัพย์ ินที่ไม่ได้ทําค ามตกลงกันไ ้
(ก) กรณีที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใดเป็นเจ้าของทรัพย์ ิน ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้น
เป็นผู้ดูแลและบํารุงรัก าทรัพย์ ิน
(ข) กรณีการ นับ นุนงบประมาณใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใดเป็นผู้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่ได้รับการ นับ นุนเป็นผู้ดูแลและบํารุงรัก าทรัพย์ ิน
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(ค) กรณี ก ารนํ า งบประมาณมาลงทุ น ร่ มกั น เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ ้ อ งค์ ก ร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มโครงการประชุมร่ มกัน และมอบ มายใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
แ ่งใดแ ่ง นึ่งเป็นผู้ดูแลและบํารุงรัก าทรัพย์ ิน
(๔) ค ามเ ีย ายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของบุคคลภายนอก
(ก) ทรัพย์ที่เ ีย ายเป็นขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใด ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้น
ดําเนินการฟ้องร้อง รือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําละเมิด และ ากมีการชดใช้ค่าเ ีย าย อันเกิดจากการกระทําละเมิด
ใ ้เงินดังกล่า ตกแก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้น
(ข) ทรัพย์ที่เ ีย ายเป็นทรัพย์ ิน ่ นร มของโครงการ ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ที่ได้รับมอบ มายใ ้เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง รือผู้ดูแลบํารุงรัก าทรัพย์ ินในโครงการนั้นดําเนินการฟ้องร้อง
รือดําเนินคดีแก่ผู้กระทําละเมิด และ ากมีการชดใช้ค่าเ ีย ายอันเกิดจากการกระทําละเมิดใ ้เงินดังกล่า
ตกแก่โครงการนั้น
(๕) ค ามเ ีย ายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้า น้าที่ในโครงการ
ใ ้ดําเนินการตามกฎ มาย ่าด้ ยค ามรับผิดทางละเมิดของเจ้า น้าที่
(๖) รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําบริการ าธารณะ
ใ ้แบ่งรายได้ที่เกิดขึ้น ลังจาก ักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแล้ แก่องค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มโครงการ ตาม ัด ่ นที่ได้ตกลงกันไ ้ เ ้นแต่มีการตกลงกันไ ้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ การขอแก้ไข การขยายระยะเ ลา และการ ิ้น ุดข้อตกลง
(๑) การขอแก้ไขบันทึกข้อตกลง
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงตามโครงการของข้อตกลงเปลี่ยนแปลงไป รือข้อตกลงไม่เ มาะ มกับ
ถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มโครงการอาจขอแก้ไขข้อตกลงได้ต่อเมื่อมี
ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงนั้นไปแล้ ไม่น้อยก ่า นึ่งปี เ ้นแต่ มีค ามจําเป็นเร่งด่ น ากไม่ดําเนินการแก้ไข
จะ ่งผลเ ีย ายร้ายแรงต่อโครงการตามบันทึกข้อตกลงนั้น ทั้งนี้ ใ ้นําค ามในข้อ ๒ รรค อง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๒) การขยายระยะเ ลาดําเนินโครงการ
ใ ้นําค ามใน (๑) มาใช้บังคับกับการขยายระยะเ ลาการดําเนินการ โดยอนุโลม ทั้งนี้
การขอขยายระยะเ ลาจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใน าระ ําคัญของบันทึกข้อตกลงมิได้
(๓) การ ิ้น ุดข้อตกลง
(ก) เมื่อครบกํา นดระยะเ ลาที่กํา นดไ ้ตามบันทึกข้อตกลง ใ ้ถือ ่าข้อตกลงนั้นเป็นอัน
ิ้น ุดลง
(ข) ในกรณีที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใดมีค ามประ งค์จะยกเลิกการดําเนินการร่ มกันทั้ง มด
ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่ประ งค์จะยกเลิกแจ้งองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นอื่นพร้อมด้ ยเ ตุผล
ที่จะขอยกเลิก เพื่อจัดใ ้มีการประชุมเพื่อพิจารณาใ ้ข้อตกลง ิ้น ุดลง รือยุติโครงการใดโครงการ นึ่ง
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ในข้อตกลงนั้น โดยจะยกเลิกได้ต่อเมื่อมีมติเอกฉันท์ เมื่อมีมติดังกล่า แล้ ใ ้ผู้บริ ารองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ทุกแ ่งดําเนินการขอค ามเ ็นชอบจาก ภาองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นของตน ในกรณีที่ ภาองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นทุกแ ่งใ ้ค ามเ ็นชอบจึงจะยกเลิกการดําเนินการตามโครงการ
ข้อ ๗ เมื่ อ ข้ อ ตกลง ิ้ น ุ ด ลงไม่ ่ า ด้ ยเ ตุ ใ ด ใ ้ อ งค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การ
ชําระบัญชีตามบันทึกข้อตกลงที่กํา นดไ ้ โดยใ ้นํา ลักแ ่งประม ลกฎ มายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓
ลัก ณะ ๒๒ ่าด้ ยการชําระบัญชี มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้ ใ ้รายงานผู้กํากับดูแลองค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นทราบด้ ย
ข้อ ๘ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใด ประ งค์จะยกเลิกจากการเข้าร่ มโครงการก่อนครบกํา นด
ระยะเ ลาตามบันทึกข้อตกลง ต้องเ นอขอค ามเ ็นชอบต่อ ภาองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เมื่อได้รับ
ค ามเ ็นชอบจาก ภาองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นแล้ ใ ้แจ้งองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นทุกแ ่งนั้นทราบ
และใ ้ถือ ่าองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้น ละ ิทธิ์ในทรัพย์ ินที่นํามาเข้าร่ มโครงการ
กรณี อ งค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ใดละเลยต่ อ น้ า ที่ ต ามที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
รือปฏิบัติ น้าที่อันอาจ ่งผลเ ีย ายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์ ินของโครงการ ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้น
ิ้น ดุ จากการเข้าร่ มโครงการ และใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เ ลืออยู่ดําเนินการจัดการทรัพย์ ินนั้นแทน
และใ ้ทรัพย์ ินดังกล่า นั้นตกแก่โครงการ
ข้อ ๙ เมื่อ ภาองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นแต่ละแ ่งใ ้ค ามเ ็นชอบข้อตกลงตามข้อ ๒
รรค องแล้ องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นนั้นต้องผูกพันข้อตกลงดังกล่า จนก ่าจะครบกํา นดระยะเ ลา
ดําเนินการตามข้อตกลง แม้ภาย ลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ ารองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นก็ตาม
ภายใต้บังคับข้อ ๖ (๓) (ข) ้ามมิใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นยกเลิกการเข้าร่ มโครงการ
ก่อนครบกํา นดระยะเ ลาตามข้อตกลง
ข้อ ๑๐ ากมีปัญ าข้อพิพาทเกี่ย กับการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง ใ ้ผู้บริ ารองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เข้าร่ มโครงการเ นอเรื่องดังกล่า ต่อผู้กํากับดูแลตามกฎ มาย ในแต่ละกรณีดังนี้
(๑) กรณีพิพาทระ ่างองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นในจัง ัดเดีย กัน
(ก) กรณีพิพาทระ ่างองค์การบริ าร ่ นตําบลกับองค์การบริ าร ่ นตําบลในอําเภอเดีย กัน
ใ ้นายอําเภอเป็นผู้มีอํานาจ ินิจฉัย ากต่างอําเภอกันใ ้ผู้ ่าราชการจัง ัดเป็นผู้ ินิจฉัย
(ข) กรณีพิพาทระ ่างองค์การบริ าร ่ นจัง ัดกับเท บาล รือองค์การบริ าร ่ นตําบล
รือเท บาลกับเท บาล รือเท บาลกับองค์การบริ าร ่ นตําบล ใ ้ผู้ ่าราชการจัง ัดเป็นผู้มีอํานาจ ินิจฉัย
(๒) กรณีพิพาทระ ่างองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นตั้งแต่ องจัง ัดขึ้นไป ใ ้ผู้ ่าราชการจัง ัด
แต่ละจัง ัด ารือร่ มกันเพื่อแก้ไขข้อพิพาท ากยัง าข้อยุติไม่ได้ใ ้เ นอรัฐมนตรี ่าการกระทร งม าดไทย
เป็นผู้ ินิจฉัย
ผลการพิจารณาของผู้มีอํานาจ ินิจฉัยตาม (๑) และ (๒) ใ ้เป็นที่ ุด
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ข้อ ๑๑ ประกา นี้ไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นได้ร่ มกับองค์กร
ปกครอง ่ นท้องถิ่นอื่น ่ นราชการ รือ น่ ยงานของรัฐในการจัดทําบริการ าธารณะที่ทําไ ้ก่อน
ประกา นี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป
ประกา ณ ันที่ ๒๒ พฤ ภาคม พ. . ๒๕๕๘
ิ ณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกระจายอํานาจใ ้แก่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบกระทร งม าดไทย
่าด้ ยเงินบารุงโรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ขุ ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ. . 2561
โดยที่ เ ป็ น การ มค รแก้ ไ ขระเบี ย บกระทร งม าดไทย ่ า ด้ ยเงิ น บ ารุ ง โรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2560 เพื่อใ ้การปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นมีค ามคล่องตั มากยิ่งขึ้น
อา ัยอานาจตามค ามในมาตรา 6 และมาตรา 76 แ ่งพระราชบัญญัติองค์การบริ าร
่ นจัง ัด พ. . 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แ ่งพระราชบัญญัติเท บาล พ. . 2496
มาตรา 5 และมาตรา 88 แ ่งพระราชบัญญัติ ภาตาบลและองค์การบริ าร ่ นตาบล พ. . 2537
รัฐมนตรี ่าการกระทร งม าดไทยจึงออกระเบียบไ ้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย ก ่ า “ระเบี ย บกระทร งม าดไทย ่ า ด้ ยเงิน บ ารุ งโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. . 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป
ข้อ 3 ใ ้ยกเลิกค ามในข้อ 6 ของระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยเงินบารุงโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2560 และใ ้ใช้ค ามต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบารุง ใ ้จ่ายได้เพื่อการ าธารณ ุขและการบริ ารจัดการโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุข ดังนี้
(1) ค่ายาและเ ชภัณฑ์
(2) ค่า ั ดุทางการแพทย์และ ั ดุอื่นใดของโรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ุข
(3) ค่ า ตอบแทนทางการแพทย์ แ ละฝ่ า ย นั บ นุ น อื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
รือพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
(4) ค่าบริการทางการแพทย์ใ ้แก่ น่ ยบริการอื่น
(5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้างของโรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ุข
(6) ค่าใช้ อย
(7) ค่า าธารณูปโภค
(8) ค่าจ้างลูกจ้างชั่ ครา รายเดือน ราย ัน รือรายคาบ
(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเ ลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุข
(10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ุข
(11) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ย ข้องกับการ าธารณ ุข

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

การใช้จ่ายเงินบารุงตาม (2) (3) (4) และ (8) ใ ้นา ลักเกณฑ์ของกระทร ง าธารณ ุข
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การใช้จ่ายเงินบารุงตาม (5) ใ ้เ นอผู้บริ ารท้องถิน่ ใ ค้ ามเ น็ ชอบแล้ เ นอใ ้ ภาองค์กรปกครอง
่ นท้องถิ่นอนุมัติ”
ข้อ 4 ใ ้เพิ่มค ามต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 ของระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยเงินบารุง
โรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2560
“ข้อ 6/1 การใช้จ่ายเงินบารุงตามข้อ 6 จะต้องมีเงินบารุงคงเ ลืออยู่ในบัญชีโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุข เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่มีค ามจาเป็นเร่งด่ น า รับโรงพยาบาลต้องมีเงินบารุง
คงเ ลือไม่น้อยก ่า ้าแ นบาท และ น่ ยบริการ าธารณ ุขต้องมีเงินบารุงคงเ ลือไม่น้อยก ่า องแ นบาท
ข้อ 5 ใ ้ยกเลิกค ามในข้อ 9 ของระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยเงินบารุงโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2560 และใ ้ใช้ค ามต่อไปนี้แทน
“ข้อ 9 การรับ ่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก าเงิน และการตร จเงิน
ใ ้โรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ุข ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก าเงิน และการตร จเงินขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ใ ้โรงพยาบาลและ น่ ยบริการ าธารณ ุข จัดทาบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ตามที่
กรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่นกา นด”
ข้อ 6 ใ ้ยกเลิกค ามในข้อ 10 ของระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยเงินบารุงโรงพยาบาล
และ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2560 และใ ้ใช้ค ามต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 10 ใ ้ โ รงพยาบาลและ น่ ยบริ ก าร าธารณ ุ ข เรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก าพยาบาล
จากผู้รับบริการ ตามอัตราที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นกา นด แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ ถานพยาบาล
ของกระทร ง าธารณ ุขกา นด
ในกรณี คนไข้ ผู้ ย ากไร้ ซึ่ ง ไม่ ามารถจ่ า ยเงิ น ค่ า รั ก าพยาบาลได้ ใ ้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ
ของผู้อาน ยการโรงพยาบาล รือ ั น้า น่ ยบริการ าธารณ ุขที่จะไม่คิดค่าใช้จ่าย และรายงาน
ผู้ บ ริ ารท้ อ งถิ่ น ทราบ ทั้ ง นี้ ผู้ อ าน ยการโรงพยาบาล รื อ ั น้ า น่ ยบริ ก าร าธารณ ุ ข
จะกา นด ลักเกณฑ์ รือเงื่อนไขเกี่ย กับการไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรัก าพยาบาลก็ได้”
ประกา ณ นั ที่ ๑๑ กันยายน พ. . ๒๕๖๑
พลเอก อนุพง ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรี ่าการกระทร งม าดไทย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๗๕ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทร งม าดไทย
่าด้ ยเงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ที่ปฏิบตั ิงานใ แ้ ก่ น่ ยบริการ าธารณ ุข
ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
พ. . 2562
โดยที่เป็นการ มค รกํา นดใ ้มีระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยเงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่
ที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
อา ัยอํานาจตามค ามในมาตรา ๖ รรค นึง่ มาตรา ๗๔ (9) และมาตรา ๗๖ รรค นึง่
แ ่งพระราชบัญญัติองค์การบริ าร ่ นจัง ัด พ. . ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (9) แ ่งพระราชบัญญัติเท บาล
พ. . ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเท บาล (ฉบับที่ ๔) พ. . ๒๕๐๕ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๗ แ ่งพระราชบัญญัตเิ ท บาล พ. . ๒๔๙๖ มาตรา ๕ รรค นึง่ มาตรา ๘๕ (10)
และมาตรา ๘๘ รรค นึ่ง แ ่งพระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค์การบริ าร ่ นตําบล พ. . ๒๕๓๗
รัฐมนตรี ่าการกระทร งม าดไทยออกระเบียบไ ้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียก ่า “ระเบียบกระทร งม าดไทย ่าด้ ยเงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่
ที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา ในราชกิจจานุเบก าเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกา คํา ั่ง รือ นัง ือ ั่งการใด ๆ ที่มีกํา นดไ ้แล้
ในระเบียบนี้ รือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ใ ้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ” มายค าม ่ า องค์ ก ารบริ าร ่ นจั ง ั ด เท บาล
และองค์การบริ าร ่ นตําบล
“ผู้ บ ริ ารท้ อ งถิ่น ” มายค าม ่า นายกองค์ ก ารบริ าร ่ นจั ง ัด นายกเท มนตรี
และนายกองค์การบริ าร ่ นตําบล
“ปลัดองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น” มายค าม ่า ปลัดองค์การบริ าร ่ นจัง ัด ปลัดเท บาล
และปลัดองค์การบริ าร ่ นตําบล
“ ั น้า ่ นราชการ” มายค าม ่า ผู้อําน ยการ ํานัก ผู้อําน ยการกอง ร มถึง ั น้า
่ นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“ ั น้า น่ ยบริการ าธารณ ุข ” มายค าม ่า ผู้อําน ยการ และ ั น้า น่ ยบริการ
าธารณ ุข
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“เจ้า น้าที่” มายค าม ่า บุคลากรขององค์การบริ าร ่ นจัง ัด เท บาล องค์การ
บริ าร ่ นตําบล และองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่ดํารงตําแ น่ง และได้รับคํา ั่งมอบ มายใ ้ปฏิบัติ น้าที่
ใน น่ ยบริการ าธารณ ุข รือนอก น่ ยบริการ าธารณ ุข รือต่าง น่ ยบริการ าธารณ ุข
เพื่อใ ้การบริการ นับ นุนด้านบริการ รือร่ มใ ้บริการแก่ประชาชน ได้แก่
(1) นายแพทย์
(2) ทันตแทพย์
(3) เภ ัชกร
(4) พยาบาล และพยาบาลเทคนิค
(5) นัก ิทยา า ตร์ และนัก ิทยา า ตร์การแพทย์
(6) นัก ิชาการ าธารณ ุข และเจ้าพนักงาน าธารณ ุข
(7) เจ้าพนักงานทันต าธารณ ุข
(8) เจ้า น้าที่ตําแ น่งอื่นที่ได้รับคํา ั่ง รือได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติงาน
(9) ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ได้รับคํา ั่ง รือได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติงาน
“เงิน ค่าตอบแทน” มายค าม ่า เงินที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นจ่ ายใ ้แก่เจ้า น้าที่
ที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนประ ิทธิภาพ
เ ริม ร้างแรงจูงใจ และเป็น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในเ ลาราชการ รือนอกเ ลาราชการ
ใน น่ ยบริการ าธารณ ุข รือนอก น่ ยบริการ าธารณ ุข รือต่ าง น่ ยบริการ าธารณ ุข
มายค ามร มถึง
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า น้าที่
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเ นอกเ ลาราชการ
(3) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเ ร รือผลัดบ่าย รือผลัดดึกของพยาบาล
(4) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชัน ูตรพลิก พ
(5) ค่าตอบแทนพิเ ํา รับแพทย์ าขา ่งเ ริมพิเ
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเ ํา รับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภ ัชกร ที่ปฏิบัติงานใน น่ ย
บริการ าธารณ ุข โดยไม่ทําเ ชปฏิบัติ ่ นตั และ รือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
(7) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการ ร้างเ ริม ุขภาพและเ ชปฏิบัติครอบครั
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเ มาจ่าย ํา รับเจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใน น่ ยบริการ าธารณ ุข
(9) ค่าตอบแทนอื่น ที่ไ ม่ไ ด้กํา นดในข้อนี้ ใ ้นําค่าตอบแทนเกี่ย กับการปฏิบัติงานของ
เจ้า น้าที่ใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขที่กระทร ง าธารณ ุขกํา นด มาใช้โดยอนุโลม
“ น่ ยบริการ าธารณ ุข” มายค าม ่า โรงพยาบาล ถานีอนามัย โรงพยาบาล ่งเ ริม
ุ ข ภาพประจํ าตํา บล ู น ย์ ก ารแพทย์ คลิ นิ ก อบอุ่ น ู น ย์ บ ริก าร าธารณ ุ ข ู น ย์ ุ ข ภาพชุมชน
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รื อ ถานบริ ก าร าธารณ ุ ข ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ นขององค์ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ใ ้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนทั่ ไป
ข้อ 5 ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินค่าตอบแทนใ ้แก่เจ้า น้าที่
ตามค ามเ มาะ ม โดยใ ้คํานึงถึง ถานะทางการคลังขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ข้อ 6 ใ ้ ผู้ บ ริ ารท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนเจ้ า น้ า ที่
ทีป่ ฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น
ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนใ ้แก่เจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุข
ขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ใ ้นํา ลักเกณฑ์ เงื่อนไข ิธีการ และอัตราตามที่กระทร ง าธารณ ุข
กํา นด มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 8 ใ ้ผู้บริ ารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่
ที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการพิ จ ารณาตร จคํา ขอการรั บเงิ นค่า ตอบแทน มี น้ า ที่ พิ จ ารณาแบบ
คําขอรับเงินค่าตอบแทน ตร จ อบคุณ มบัติ ประเมินค ามเ มาะ มของเจ้า น้าที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงิน
ค่าตอบแทน และเ นอต่อคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนเ ็นชอบ ประกอบด้ ย
(ก) ั น้า น่ ยบริการ าธารณ ุขเป็นประธานกรรมการ
(ข) เจ้า น้าที่ น่ ยบริการ าธารณ ุขจําน นไม่น้อยก ่า องคนเป็นกรรมการ
(ค) เจ้า น้าที่จําน น นึ่งคนเป็นเลขานุการ
(2) คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน มี น้าที่ พิจารณาคุณ มบัติ ประเมิน
ค ามเ มาะ มของเจ้า น้าที่ที่ยื่นแบบคําขอรับเงินค่าตอบแทน และพิจารณาเ ็นชอบใ ้มี ิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน ประกอบด้ ย
(ก) ปลัดองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ
(ข) ั น้า ่ นราชการจําน นไม่น้อยก ่า องคนเป็นกรรมการ
(ค) ั น้า น่ ยบริการ าธารณ ุขจําน นไม่น้อยก ่า องคนเป็นกรรมการ
(ง) ั น้า ่ นราชการด้าน าธารณ ุขจําน น นึ่งคนเป็นเลขานุการ
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินค่าตอบแทน มี น้าที่ ติดตามและ
ประเมินประ ิทธิภาพค ามเ มาะ มการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ใ ้เป็นไปตาม ลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ิธีการ และอัตรากํา นด และรายงานผลการประเมินใ ้ปลัดองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น และผู้อนุมัติ
ทราบปีละ นึ่งครั้ง ภายในเก้า ิบ ันนับตั้งแต่ ันถัดจาก ัน ิ้นปีงบประมาณ ประกอบด้ ย
(ก) ั น้า ่ นราชการด้าน าธารณ ุขเป็นประธานกรรมการ
(ข) ั น้า น่ ยบริการ าธารณ ุขจําน นไม่น้อยก ่า องคนเป็นกรรมการ
(ค) เจ้า น้าที่จําน น นึ่งคนเป็นเลขานุการ
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ข้อ 9 ในกรณีที่องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใดมีเจ้า น้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตามข้ อ 8 ไม่ เ พี ย งพอ รื อ ไม่ มี เ จ้ า น้ า ที่ ดั ง กล่ า ใ ้ ผู้ บ ริ ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง เจ้ า น้ า ที่ อื่ น เป็ น
คณะกรรมการได้
ข้อ 10 การเบิกจ่ ายเงิน ค่าตอบแทน ใ ้ เ จ้ า น้าที่ ยื่นคํ าขอรับเงินค่าตอบแทนตามแบบ
แนบท้ า ยระเบี ย บนี้ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น เพื่ อ เ นอใ ้ ผู้ บ ริ ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา
โดยค ามเ ็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ 8
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตาม รรค นึ่ง ใ ้องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นที่เจ้า น้าที่ปฏิบัติงาน
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานครั้งนั้นเพียงแ ่งเดีย
ข้อ 11 ในกรณี อ งค์ ก รปกครอง ่ นท้ อ งถิ่ น ใดที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
ก่ อ น ั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และได้ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน ไปตาม นั ง ื อ ั่ ง การ
ของกระทร งม าดไทย รื อ ประกา คณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ การบริ าร ่ นจัง ัด
รือประกา คณะกรรมการกลางพนักงานเท บาล รือประกา คณะกรรมการกลางพนักงาน ่ นตําบล
รื อ นั ง ื อ ั่ ง การที่ เ กี่ ย ข้ อ งแล้ แต่ ก รณี และไม่ เ กิ น อั ต ราที่ กํ า นดตามข้ อ 7 ณ เ ลานั้ น
ใ ้ถือ ่าการดําเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้
ากองค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่นใดดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนยังไม่แล้ เ ร็จก่อน
ันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ใ ้ดําเนินการต่อไปตาม นัง ือ ั่งการของกระทร งม าดไทย รือประกา
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ าร ่ นจัง ัด รือประกา คณะกรรมการกลางพนักงานเท บาล
รือประกา คณะกรรมการกลางพนักงาน ่ นตําบล รือ นัง ือ ั่งการที่เกี่ย ข้อง แล้ แต่กรณีที่ใช้อยู่
ในขณะนั้นจนก ่าจะแล้ เ ร็จ
ข้อ 12 ใ ้ ป ลั ด กระทร งม าดไทยรั ก าการตามระเบี ย บนี้ และใ ้ มี อํ า นาจตี ค าม
ินิจฉัยปัญ ากํา นด ลักเกณฑ์และ ิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใ ้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกา ณ นั ที่ 11 มกราคม พ. . ๒๕๖๒
พลเอก อนุพง ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรี ่าการกระทร งม าดไทย

1
แบบคำขอรับเงินค่ำตอบแทนเจ้ำ น้ำที่ที่ปฏิบัติงำนใ ้แก่ น่วยบริกำร ำธำรณ ุข
ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เขียนที.่ .........................................................
ันที.่ ........เดือน...................................พ. . .................
เรื่อง ขอรับเงินค่าตอบแทน
เรียน ผู้บริ ารท้องถิ่น
ข้าพเจ้า.................................................................... ตาแ น่ง .............................................................
ระดับ............................................. อายุราชการ ................. ปี ังกัด านัก/กอง ..........................................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานใน น่ ยบริการ าธารณ ุข.................................................................................................................
มู่ที่................ตาบล.....................................................อาเภอ.........................................จัง ัด....................................
ตั้งแต่ ันที่......................................................... ถึง ันที่................................................ร มระยะเ ลา........ปี.........เดือน
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................................ถนน............................................ตาบล/แข ง.........................................
อาเภอ/เขต........................................................จั ง ัด........................................ร ั ไปร ณีย์....................................
ได้รับใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพ พร้อมแนบ ลักฐานมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ ดังนี้
ใบอนุญาตประกอบโรค ิลปะ
ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม
ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพทันตกรรม
ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพเภ ัชกรรม
ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ใบอนุญาตผู้ประกอบ ิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ใบอนุญาตผู้ประกอบ ิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพกายภาพบาบัด
ใบอนุญาตประกอบ ิชาชีพอื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
ไม่มใี บอนุญาตประกอบ ิชาชีพ
ถ้ามีใบอนุญาตเลขที่ ........................................ออกใ ้ ณ ันที่ ........ เดือน ..................................... พ. . ....................
มี ค ามประ งค์ ข อรั บ เงิ น ค่ า ตอบแทน ตามข้ อ 4 ของระเบี ย บกระทร งม าดไทย ่ าด้ ยเงิน
ค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใ ้แก่ น่ ยบริการ าธารณ ุขขององค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น พ. . 2562 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้า น้าที่
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเ นอกเ ลาราชการ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเ ร รือผลัดบ่าย รือผลัดดึกของพยาบาล
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชัน ูตรพลิก พ
ค่าตอบแทนพิเ า รับแพทย์ าขา ่งเ ริมพิเ
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเ า รับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภ ัชกร ที่ปฏิบัติงานใน น่ ยบริการ
าธารณ ุข โดยไม่ทาเ ชปฏิบัติ ่ นตั และ รือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการ ร้างเ ริม ุขภาพและเ ชปฏิบัติครอบครั
ค่าเบี้ยเลี้ยงเ มาจ่าย า รับเจ้า น้าที่ที่ปฏิบัติงานใน น่ ยบริการ าธารณ ุข
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................
ตั้งแต่ ันที่............................................ ถึง ันที่..........................................ร มระยะเ ลา........ปี.........เดือน.........ชั่ โมง
ในอัตราคนละ/เดือนละ/ ันละ/ผลัดละ/ชั่ โมงละ .................................บาท ร มเป็นเงิน จาน น ....................... บาท
(............................................................................................)
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ข้าพเจ้าขอรับรอง ่าเป็นผู้ที่มี ิทธิได้รับ เงินค่าตอบแทนตามระเบียบ ประกา ข้อบังคับ ลักเกณฑ์
เงื่อนไข ิธีการ และอัตราที่กา นดไ ้ทุกประการ แต่ ากข้าพเจ้าแ ดงข้อมูล อันเป็นเท็จ รือได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่า ไม่ช อบด้ ยกฎ มาย ข้าพเจ้ายิน ดี รับผิดชอบชดใช้ เงิน คืน ใ ้แก่ อ งค์กรปกครอง ่ นท้อ งถิ่น ที่จ่า ยเงิน
ตามจาน นเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยที่กฎ มายกา นด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ ................................................ผู้ยื่นขอรับเงิน
(...............................................)
ผลกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำและคณะกรรมกำรฯ
1. ควำมเ ็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
2. ควำมเ ็น ัว น้ำ น่วยบริกำร ำธำรณ ุข
ได้ตร จ อบ ลักเกณฑ์ คุณ มบัติ และการ
เ ็นชอบ ตามข้อ 1
ปฏิบัติงานของผู้ยื่นแล้ มีค ามเ ็น ่า
ไม่เ ็นชอบ ตามข้อ 1 เนื่องจาก.........................
มี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
........................................................................................
ไม่มี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............. ........................................................................................
........................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .................................................
(..................................................)
(..................................................)
ตาแ น่ง ................................................
ั น้า น่ ยบริการ าธารณ ุข
3. ควำมเ ็นคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจคำขอฯ
4. ควำมเ ็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจ่ำยเงินฯ
ในการประชุมครั้งที่ ..../.........เมื่อ ันที่......................
ในการประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อ ันที่..........................
ได้ตร จ อบคาขอ คุณ มบัติ และประเมิน
ได้พิจารณาแล้ เ ็น ่า
ค ามเ มาะ มแล้ เ ็น ่า
เ ็นชอบใ ้มี ิทธิ
มี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
ไม่เ ็นชอบมี ทิ ธิ
ไม่มี ิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก............ เนื่องจาก.........................................................................
....................................................................................... ........................................................................................
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ .................................................
(................................................)
(..................................................)
ประธานกรรมการพิจารณาตร จคาขอรับเงิน ฯ
ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน ฯ
5. ผู้อนุมัติ
อนุมัติใ ้ได้รับเงินค่าตอบแทน
ไม่อนุมัติใ ้ได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจาก....................................................................................................
ลงชื่อ .................................................ผู้บริ ารท้องถิ่น
(................................................)
มายเ ตุ 1. องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น ามารถเรียก ลักฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติได้
2. ใ ้ใช้แบบคาขอ 1 รายการ/ชุด

