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โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*********************************************************************************************************************** *******************  

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 1.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 กำหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับ 
การถ่ายโอนภารกิจฯ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการป้องกันและบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน การรักษาพยาบาลอย่างง่าย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ในประกาศดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและข้ันตอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจฯ ดำเนินการและคำนึงถึงหลักเกณฑ์การดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้  
  1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น 
  2) ให้โครงสร้างและอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท
ราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยเป็นไปตาม
โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยบริการดังกล่าวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับปริมาณงาน โดยให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการถา่ยโอนภารกิจฯ ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 1.๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบผลการประเมินความพร้อมการดำเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 49 แห่ง ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมในระดับดีเลิศ จำนวน ๔๕ แห่ง สามารถรับการถ่าย
โอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ทุกแห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัด หรือตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์ขอรับ 
การถ่ายโอนภารกิจ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมในระดับดีมาก จำนวน ๔ แห่ง ที่สามารถ
รับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ได้อย่างน้อยอำเภอละ ๒ แห่ง หรือรวมแล้วไม่เกิน ๖๐ แห่ง 
ในเขตจังหวัด และมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาล



๒ 
 

 

โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 49 จังหวัด 
รวม ๓,๓๘๔ แห่ง มีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
๒๒,๒๖๕ คน 
 1.3 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นว่า 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และที่สำคัญ
จะต้องดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชน 
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับกองสาธารณสุขท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
ด้านสาธารณสุข กระทรวงการสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การเตรียมความพร้อมรองรับการการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท
ราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ขึ้น เพื่อฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีไ่ด้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เตรียมการ และดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพช 

๒. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลให้แก่ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล จำนวน 49 แห่ง 
  2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในขั้นตอน กระบวนการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ภายหลังที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  2.3 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร โครงสร้างอัตรากำลัง 
การบริหารงบประมาณ ระบบการบริการสุขภาพและสาธารณสุข ระบบพัสดุครุภัณฑ์ การบริหารทรัพย์สิน 
การวางแผนที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ 

3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน/รุ่น 
 3.1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.2 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.3 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 
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4. โครงสร้างเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย  

 ระยะเวลาอบรม 5 วัน ศึกษาเรียนรู้ภาควิชาการ 10 หัวข้อวิชา 27 ชั่วโมง 

ลำดับ
ที ่

หัวข้ออบรม จำนวน 
(ชม.) 

1 
เสวนา “กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.” 

2 

2 คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี (กสพ.) และการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ 3 

3 
การบริหารงานงบประมาณด้านสาธารณสุขของ อบจ.  
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ 

3 

4 
ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการเบิกจ่าย ด้านการเงิน การคลังและระบบบัญชีของหน่วย
บริการสุขภาพในสังกัด อบจ. 

3 

5 
การปรับโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคลของ อบจ. เพ่ือรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจฯ 

3 

6 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ของ อบจ. 3 

7 
การสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบริการปฐมภูมิ  
และมาตรฐานการบริการสุขภาพ 

3 

8 
Workshop: ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการบูรณาการแผนพัฒนา
สุขภาพในระดับพ้ืนที่ 

4 

9 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและสารสนเทศด้านสาธารณสุข 1.5 
10 ทศวรรษแห่งการบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น 1.5 

5. วิธีการฝึกอบรม 
1) การบรรยายและอภิปราย 
2) ยกกรณีศึกษา (Case Study) 
3) ถามตอบปัญหา 
4) การฝึกปฏิบัติ  
5) การสัมนาและการเสวนาทางวิชาการ 

6. สถานที่จัดอบรม 
  โรงแรมสวนดุสิต เพลส ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

7. ห้วงระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดอบรมให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ 
ทั้ง 49 แห่ง ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2565 

  



๔ 
 

 

โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

8. งบประมาณ/ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน คนละ 12,9๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑) ค่าเช่าที่พัก 4 คืน 

 ๒)  ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ๓)  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋า ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารับ
การอบรม 

 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

9. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

ทั้งหมด รวมทั้งการร่วมกิจกรรมการต่าง ๆ ในการอบรม จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จำนวน 49 แห่ง ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท
ราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถดำเนินการและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ จากกระทรวงการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือทางวิชาการในการจัด
โครงการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

******************** 



ช่องทางการสมัครอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

Scan เพื่อสมัครอบรมและกรอกขอ้มูล 
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น
จะประกาศรายชื่อผู้สมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบใน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง lpdi.go.th  
และในไลน์กลุม่ แจ้งข้อมลูข่าวสารดา้นล่าง 

 

 

ไลน์กลุ่มเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการอบรม 



ตารางอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  

อบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เวลา 

วัน 
08.00 – 
10.00 น. 

10.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

11 ก.ค. 65 ลงทะเบียน 
เสวนา “กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิน ี

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.” 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) และการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ 

12 ก.ค. 65 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

การบริหารงานงบประมาณด้านสาธารณสุขของ อบจ.  
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการเบิกจ่าย ด้านการเงิน การคลังและระบบบัญชีของ
หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด อบจ. 

13 ก.ค. 65 
การปรับโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคล

ของ อบจ. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ 
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ของ อบจ. 

14 ก.ค. 65 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. (4 ชม.) 

การสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบริการปฐมภูมิ  
และมาตรฐานการบริการสุขภาพ 

Workshop: ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการบูรณาการ
แผนพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ 

15 ก.ค. 65 

09.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 

 การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
และสารสนเทศด้านสาธารณสุข 

ทศวรรษแห่งการบริการสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ 
- กำหนดการและหัวข้อวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


