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องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
 



 

ค าน า 
 

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการ           
รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562           
ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง        
ท าให้ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ  
ไว้ในคู่มือฉบับนี้ จากประสบการณ์ในการด าเนินการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้ 
   คู่มือฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนต่อไป  
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คู่มือการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. 
       เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการ           
รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562           
ผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลตะพง  ท าให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุข           
ปัญหา อุปสรรค การรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุข จึงได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ   ไว้ในคู่มือฉบับนี้           
จากประสบการณ์ในการด าเนินการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
          การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
          การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีบุคลากรสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนไม่เป็นไปตามกรอบ
โครงสร้างอัตราก าลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน แห่งละ 5 อัตรา ได้แก่ 
  1. หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
                     (นักวิชาการสาธารณสุข)                                               จ านวน  1  อัตรา 
               2. พยาบาลวิชาชีพ                                                           จ านวน  1  อัตรา 
                3. นักวิชาการสาธารณสุข                                                   จ านวน  1  อัตรา 
                4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                           จ านวน  1  อัตรา 
                5. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                                             จ านวน  1  อัตรา 
          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรให้ครบตามกรอบโครงสร้าง
อัตราก าลัง เพ่ือให้ภารกิจด้านการบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมายของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่เกิดผลกระทบต่อการบริการประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้ งที่  2/2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ได้มีมติก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลใดไม่มีบุคลากรสมัครใจถ่ายโอนหรือสมัครใจไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด ให้มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ไม่สมัครใจถ่ายโอนให้ครบตามกรอบอัตราก าลัง     
ที่ก าหนดตามโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน นั้น  
  ข้อพึงสังวรเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. บุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ให้สามารถปรับเปลี่ยน/ย้ายสายงานได้ทันที โดยไม่ต้องปรับลดระดับเม่ือเข้าสู่สายงานใหม่ 
  2. บุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากประสงค์จะขอกลับมาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการให้ตามความประสงค์ของเจ้าตัวภายในระยะเวลา 2 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ถ่ายโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                         /3. สายงาน… 
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  3. สายงานของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบางสายงาน
ไม่ตรงกัน หากเป็นสายงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเช่นเดียวกัน ให้ปรับเปลี่ยนสายงานให้สอดคล้องกันและไม่
ควรมีสายงานที่มากมาย/หลากหลายเกินไป  
  สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากรที่ถ่ายโอน 
  พนักงานท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ ง                 
มีสิทธิได้รับเงินเดือนตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ  ที่จ่ายควบกับเงินเดือนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐประกอบกับ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จะต้องก าหนดให้น ากฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน          
มาใช้โดยอนุโลมและต้องก าหนดเป็นหลักการให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม ตลอดจนสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเช่นเดียวกันกับข้าราชการสังกดักระทรวงสาธารณสุข  
  ในส่วนของการเป็นสมาชิก กบข. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ            
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้สมาชิก กบข.ที่โอนไป
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงมีสถานภาพ
การเป็นสมาชิก กบข. ต่อไปได้จึงมีผลให้บุคลากรสาธารณสุขที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงมี
สถานภาพเป็นสมาชิก กบข. เหมือนเดิมทุกประการ                                                                                          
             แนวทางการด าเนินการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอน ดังนี้ 
          1) เสนอผู้บริหารขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอน                  
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   2) จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563         
ขอก าหนดโครงสร้าง ก าหนดต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข 
                   3) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ขอก าหนดโครงสร้าง 
ก าหนดต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข 
                   4) ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต. จังหวัด)  การก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขที่จะมาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะพง พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี         
                    5) ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ที่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    6) สาธารณสุขจังหวัดระยองประสานการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                                                                                       
                    7) ขอความเห็นชอบรับโอนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขต่อคณะกรรมการพนักงาน           
ส่วนต าบลจังหวัด (ก. อบต. จังหวัด) 
                    8)  ออกค าสั่งรับโอนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข  

/9) จัดส่งส าเนา… 



4. ขอความเห็นชอบ ก.อบต. จังหวัด ก าหนดโครงสร้าง ส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งบุคลากร
ถ่ายโอนด้านสาธารณสุขในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ข้อ 21 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545) 

 

5. ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ที่ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ก าหนด
ต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข (ข้อ 22 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545) 
 

 

3.ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ขอก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการก าหนดต าแหน่งใหม่ (ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2545) 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เสนอผู้บริหารขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอน          
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563           
ขอก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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                    9) จัดส่งส าเนาค าสั่งรับโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก. อบต. จังหวัด) 
                    10) จัดท าหนังสือขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่น 
           11) จัดท าหนังสือขอรับการจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขจาก         
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

         ขั้นตอนการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. สาธารณสุขจังหวัดระยองประสานวันถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น (ข้อ 180 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ   ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
 

 

7. ขอความเห็นชอบรับโอนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ข้อ 180 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และหนังสือส านักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด   
ที่ มท 0809.2/1870 เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) 

 

9. ส่งส าเนาค าสั่งรับโอนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  , 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

11. จัดท าหนังสือขอรับการจัดสรรอัตราทดแทนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 

 

8. ออกค าสั่งรับโอนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข (ข้อ 180 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 ลงวันที่         
14 มิถุนายน 2562 

 

10. จัดท าหนังสือขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุขจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (หนังสือส านักงาน ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/1870  เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
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ขั้นตอนการรับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    


