
สรรเสริญ  นามพรหม

ผูอ้ านวยการกองบริหารทรพัยากรบคุคล ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ประชาชนไดอ้ะไร

จากการกระจายอ านาจดา้นสขุภาพ ?

ประชมุวิชาการ “กา้วส ูท่ศวรรษท่ี4 รว่มกนัวิจยั ยกระดบัคณุภาพชีวิต: 

To the next decade enhance research for life”

ณ หอ้งอศัวิน แกรนด ์บอลลมู A โรงแรมอศัวิน เดอะ คอนเวนชัน่ แอนด ์เรสติเนชัน่ 

วนัศกุรท่ี์ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.



Agenda

1

2

3

พร้อมแล้วหรือไม่กับการให้บริการ บนมาตรฐานวิชาชีพ

เกาะกระแส ตีแผ่ความจริง กับการถ่ายโอน รพ.สต. สู่การไป
ต่อของระบบริการดา้นสุขภาพ

บทบาทใหม่ กับความท้าทาย หลังการถ่ายโอน รพสต.ฯ



แผ่
ความจริง



30 พ.ย. 64 มีมติเห็นชอบให้อบจ. จ านวน 49 แห่ง รับการถ่ายโอน
ภารกิจ รพ.สต. ในเขตจังหวัด

11 ม.ค. 65 คณะท างานก าหนดแนวทางการพฒันาและบริหารงานบุคคล
ฯ มีมติรับทราบารถ่ายโอนฯ จ านวน 3367 แห่งรวมทั้งรับทราบบคุลากรท่ี
ประสงค์ถ่ายโอนไป อปท. จ านวน 21,993 แห่งและรับทราบแผนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลของกอง บค.สป

18 มี.ค. 65 อณุกรรมการกระจายอ านาจ มีมติให้ อบจ. เสนอแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ส าหรับ สอน./รพ.สต. ที่ยัง
ไม่ได้รับจัดสรร

15 มี.ค.65 ครม มีมติ เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพื่อสนับสนนุการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. 
ให้แก่ อบจ. จ านวน 512 แห่ง

24 ธ.ค. 64 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาถา่ยโอน สอน./รพ.สต. ให้แก่ อปท.

3 ธ.ค. 64 ชี้แจงหัวหน้าส่วนและบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับแผนการด าเนินการถ่ายโอน

3 มี.ค. 65 อกพ.กระทรวงสาธารณสขุ มีมมติอนุมัติหลักการและเห็นชอบแนว
ทางการเกลี่ยอัตราก าลงัผู้ไม่ประสงคุถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น

22 มิ.ย. 65 รายงานมติ คกก.กระจายอ านาจฯ ยืนยันจ านวนการถ่ายโอน งบประมาณ 
ผลการตรวจสอบแบบแสดงความประสงค์ แผนการด าเนินการต่อ อ.ก.พ.กระทรวง 

25-28 เม.ย. 65 สธ. และกรม สถ. ร่วมตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนฯ

11,20 ม.ค. 65 รายงาน อ.ก.พ.สป./อ.ก.พ.กระทรวง ทราบแผนการด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค การถ่ายโอน

28 เม.ย. 65 รายงานมต ิครม.และผลการตรวจสอบข้อมูล ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง และ 
อ.ก.พ.กระทรวง มีมติรับทราบ/อนุมัติการถา่ยโอนบุคลากร ตามมติ ครม. เมื่อ 15 
มี.ค.65

27 พ.ค. 65 แจ้งเวียนแนวทางการด าเนินการให้หน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบตัิ
23 พ.ค. 65 อณุกรรมการกระจายอ านาจ มีมติยืนยันการถ่ายโอน 
สอน./รพ.สต. จ านวน 3,264 แห่ง พร้อมบุคลากร 21,917 และให้ 
อบจ. เสนอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ส าหรับ 
สอน./รพ.สต. ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร
26 พ.ค. 65 คกก.กระจายอ านาจฯ มีมติยืนยันให้ถ่ายโอนฯ ตามที่ 
คณะอนุกรรมการกระจายอ านาจมีมติ เม่ือ 23 พ.ค.65



สรปุข้อมลู

บคุลากรท่ี

จะถ่ายโอน

มติ ครม. เมือ่วันท่ี 15 ม.ีค.65 เห็นชอบการถ่ายโอน 

สอน./รพ.สต. ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ 

จ านวน 512 แห่ง พร้อมบคุลากร 2,312 ราย

จ านวน รพ.สต. 3,264 แห่ง

บคุลากร รวม 23,117 ราย

❑ จ้างด้วยเงินงบประมาณ 2,312 ราย

❑ จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ 1,338 ราย 

❑ จ้างด้วยเงินงบประมาณ 9,599 ราย

❑ จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ 9,868 ราย

รอแปรยัติ

จ านวน รพ.สต. 2,752 แห่ง

บคุลากร รวม 19,467 ราย

งบประมาณท่ีต้องแปรยัติ

4,092,177,600

❖ เงินเดือน 3,968,230,000 บาท

❖ ค่าตอบแทนอ่ืน 123,947,600 บาท 



ประเด็น

1. จ านวนผูป้ระสงค์ถ่ายโอน เป็นผูไ้ด้รับการจ้างงานด้วยเงินนอกงบประมาณกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงอาจส่งผลต่อความมัน่คงในการจ้างงาน

2. ผูไ้ด้รับการจ้างงานด้วยเงินนอกงบประมาณ ยังไมป่รากฏหลักเกณฑ์การจ้างงานของ อบจ. เน่ืองจากเมือ่ถึงวันมผีลให้ถ่ายโอน จะถือว่า

ส้ินสดุสัญญาจ้างกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ

การด าเนินการต่อผูไ้ด้รับการจ้างงานด้วย

เงินนอกงบประมาณ 11,206 ราย

พนักงานกระทรวง

สาธารณสขุ

ลกูจ้างช่ัวคราว

(รายเดือน)

จ้างเหมา

จ้างรายวัน

จ้างรายคาบ

กระบวนการ

คัดเลือก สรรหา 

การต่อสัญญา



ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบแบบแสดงความประสงค์
ผูป้ระสงค์ถ่ายโอนทกุประเภท 

จ านวน 21,072 คน

ไมป่รากฏแบบแสดง

ความประสงค์

ไม่ลงลายมอืชือ่ในแบบ

แสดงความประสงค์

ใช้การพมิพแ์ทนการลงลายมือ

ช่ือในแบบแสดงความประสงค์

รวม  932 คน

ขอยกเลิกการถ่ายโอน

ลาออก โอนไป เสียชีวิต เกษียณ

311 คน 621 คน

ประเด็น
การแสดงเจตนาที่ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ จะถือว่าเจ้าตัวประสงค์
ถ่ายโอนหรือไม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์การถ่ายโอนต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจของเจ้าตัว และมีผลต่องบประมาณที่จะถ่ายโอนไป

-การห้ามมิให้ยกเลิกความประสงค์การถ่ายโอน จะเป็นการลดิรอน
สิทธิหรือไม่
- กรณีผู้พ้นจากต าแหนง่ก่อนวันมีผลให้ถ่ายโอน จะถือว่าต าแหนง่
นั้นสิ้นสภาพการถ่ายโอนไปดว้ยหรือไม่ 



เมือ่กลับตัว

ก็ไม่ได้

จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
ให้ อบจ. ขอยืมตัวเพือ่ช่วยราชการเป็นระยะเวลา

ไม่เกิน 2 ปี

หากประสงค์ขอโอนกลบัหลงัการถ่ายโอนจะท าได้หรอืไม่อย่างไร
ประเด็น

❖ สามารถย่ืนความประสงค์ขอโอนกลับมายังส่วนราชการเดิมได้ โดยท่ี

❖ ส่วนราชการเดิมจะต้องมี ต าแหน่งว่างรองรับ



• อ.ก.พ. สป. ตดัโอนต าแหนง่และอตัรา งด. 

• แจง้มต ิอ.ก.พ. สป.สธ.  ตดัโอนต าแหนง่และอตัรา งด. 

• ส ารวจผูม้คีณุสมบตัฯิ และผูท้ี่อยู่ในการประเมนิบคุคลฯ 

และเร่งรดัการด าเนนิการประเมนิใหแ้ลว้เสร็จ 

ก.ย. 65

• สป.สธ. จดัท าค าสัง่โอนไป อบจ. มผีล 2 ตค. 65

• บริหารวงเงนิเพื่อเลื่อน งด. และจดัท าค าสัง่เลื่อน งด.

• บนัทึกขอ้มลูระบบจา่ยตรง 

• จงัหวดัตรวจสอบและจดัเก็บเอกสารสาระส าคญัในแฟ้ม

• ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคล และประวตักิารด ารงต าแหนง่ให้

ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั  

พ.ย. 65

จงัหวดัสง่แฟ้ม ก.พ. 7 ให ้อบจ.

หลงัมคี าสัง่ใหโ้อน 

มิ.ย. 65

• อ.ก.พ. สป.สธ. ตดัโอนต าแหนง่และอตัรา งด. ไป อบจ. 

• จดัท าหนงัสือแจง้อนมุตัโิอนไป อบจ. และกรม สถ.

• ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ ประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ

• จดัท าค าสัง่เลื่อน งด. 

• ประเมนิบคุคลและผลงาน เพื่อใหด้ ารงต าแหนง่สงูขึน้

ส.ค. 65

• จดัท าค าสัง่ยา้ย

• อบจ. เสนอรายชือ่ฯ ตอ่ ก.จ.จ. พิจารณา

และจดัท าค าสัง่รบัโอน มผีล 2 ต.ค. 65 สง่ สป.สธ.

• นบัอตัรา งด. ตาม จ.18 และตามปฏิบตังิานจริง  

แผนการด าเนินการผ ูป้ระสงคถ่์ายโอน ภารกิจ สอ.เฉลิมพระเกยีรติ 

60 พรรษา และ รพ.สต. ใหแ้ก ่อปท.

หนงัสือ สธ 0208.06/ว 2445 ลว 27 พ.ค. 65

ก.ค. 65

ส าหรบัขา้ราชการ
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แผนภูมิแสดงข้อมูล รพ.สต. ที่ไม่มีสายงานให้บริการหลัก
ใน 512 แห่ง

จ านวน รพ.สต. ร้อยละ

ต าแหน่ง
จ านวนบุคลากร
ทีข่อถ่ายโอน

เฉลี่ยแห่งละ
(คน)

พยาบาลวิชาชีพ 823 1.61
ผอ.รพ.สต. 441 0.86
นวก.สาธารณสุข 499 0.97
จพ.สาธารณสุข 376 0.73
จพ.ทันตสาธารณสุข 181 0.35
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แผนภูมิแสดงข้อมูล รพ.สต. ที่ไม่มีสายงานให้บริการหลัก
ใน 2,872 แห่ง

จ านวน รพ.สต. ร้อยละ

ต าแหน่ง
จ านวนบุคลากร
ทีข่อถ่ายโอน

เฉลี่ยแห่งละ
(คน)

พยาบาลวิชาชีพ 4,237 1.48
นวก.สาธารณสุข 4,319 1.50
ผอ.รพ.สต. 2,429 0.85
จพ.สาธารณสุข 2,200 0.77
จพ.ทันตสาธารณสุข 1,015 0.35

ประเด็น
ชวนคิด

พร้อมหรือไม่กับการรองรับการให้บริการกับประชาชน

ประเด็น จากแผนภมูผูิป้ระสงค์ถ่ายโอนในสานการให้บริการหลัก จะเห็นได้ว่าเฉล่ียกว่าร้อยละ 20 ไมม่ีผูป้ระสงค์ถ่ายโอนในสายการให้บริการหลัก นวก.

สาธารณสขุ จพ.สาธารณสขุ จพ.ทันตสาธารณสขุ เป็นต้น นอกจากน้ีหากดจูากค่าเฉล่ียมผูีป้ฏิบติังานในสายงานหลักเพยีงแห่งละไมเ่กิน 2 

คน ซ่ึงหาก อบจ. จะจัดบริการให้ได้มาตรฐาน จะต้องวางแผนการสรรหาบคุลากรให้เพยีงพอต่อการรองรับการให้บริการ



สัดส่วนบุคลากร : ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพ 
1 : 2,500

นักวิชาการสาธารณสุข
1 : 1,250

แพทย์แผนไทย
1 : 8,000

จพ.ทันตสาธารณสุข
1 : 8,000

จพ.เภสัชกรรม
1 : 8,000

รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จ านวน 9,750 แห่ง

บุคลากรทุกประเภท 68,256 ราย

รพ.สต. ที่ประสงค์ถ่ายโอน 
จ านวน 3,264 แห่ง  (33.48%) บุคลากร 23,117 ราย

ครม. อนุมัติจัดสรรงบ 512 แห่ง บุคลากร 2,312 ราย



หลังการถ่ายโอน รพ.สต.



บทบาท ภารกิจ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ
บทบาท ภารกิจ

บทบาท ภารกิจ▪ โรงพยาบาลศูนย์
▪ โรงพบาบาลทั่วไป
▪ โรงพยาบาลชุมชน
▪ สถานีอนามัยเฉลิมพระ

เกียรติโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2) ด าเนินการและใหบ้ริการด้านการแพทย์ และการ

สาธารณสุขในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนนุการปฏบิัติงานของ

หน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ

4) ส่งเสริม สนับสนนุ และประสานงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นทีจ่ังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง

5) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสาร
สาธารณะด้านสขุภาพในเขตพื้นที่จังหวัด

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย

1) จัดท าแผนยุทธศาสตรด์้านสขุภาพในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
2) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่

อ าเภอ
3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน

สาธารณสขุในเขตพืน้ที่อ าเภอเพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามกฎหมาย 
มีการบริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ

4) ส่งเสริม สนับสนนุ และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

5) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้าน
สุขภาพในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ

6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนนุการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย



ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด

▪ โรงพยาบาลศูนย์
▪ โรงพบาบาลทั่วไป
▪ โรงพยาบาลชุมชน
▪ สถานีอนามัยเฉลิมพระ

เกียรติโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสขุภาพท่ีมี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ

6,486 แห่ง 66.52% 3,264 แห่ง 33.48%

9,750 แห่ง

พชอ.

ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ PCC

ภารกิจท่ีตอ้ง

ขบัเคลื่อน

รว่มกนั

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

พชอ.

ทีมหมอ
ครอบครัว 

รพ.สต.
ติดดาว

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ

3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
อ าเภอเพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย มี
การบรกิารสขุภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดา้นสุขภาพ

ด าเนินการขับเคลื่อนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด

ด าเนินการขับเคลื่อนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายที่ท้องถิ่น
ก าหนด



Thank you

กองบริหารทรพัยากรบคุคล 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ


