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ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล 
ในการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี 
Factors  Affecting Readiness of Sub-district  Health Officers  for the Transference 

of Health Work to Tambon Administration Organizations : 
A Case Study of Changwat, Saraburi 

 
ศรีสวัสดิ์  จันทร์จินดา1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความพร้อม ความรู้ ขวัญและก าลังใจ
และทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบลในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ข้อ เสนอแนะในการถ่ ายโอนไปสั งกั ด
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี 
กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบลในจังหวัดสระบุรีจ านวน 96 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์และความ
แตกต่างโดยการค านวณหาค่าไคสแคว์ (Chi-
square) 
 ผล ก า ร วิ จั ย  พ บ ว่ า  เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขระดับต าบล มีความพร้อมในการ
โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับ

ปานกลาง มีความรู้เกี่ยวกับการโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับต่ า มีระดับ
ขวัญและก าลังใจในการถ่ายโอนไปองค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับปานกลาง และมี
ระดับทัศนคติในการถ่ ายโอนไปสังกั ด
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับปานกลาง 
เมื่อน าตัวแปรอิสระมาหาความสัมพันธ์ และ
เปรียบเทียบความพร้อมในแต่ละต าแหน่ง 
พบว่า ข วัญและก าลังใจ  และทัศนคติ  มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลในการถ่ายโอนไป
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล
ในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละต าแหน่งไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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Abstract 
The purpose of this descriptive 

research was to explore the readiness of sub-
district health officers for the transference of 
public health works to sub-district 
administrative organizations in Saraburi 
province, Thailand. Varibles relating to 
readiness, the difference in readiness of sub-
district health officers from different positions, 
problems limitation and suggesestion for the 
transference. The sample of this study were 96 
sub-district health officers in Saraburi province. 
A questionnaire was used for data collection. 
Statistic used for data analysis were percentage, 
Standard Deviation and Chi-square. 

The study results were found that. The 
sub-district health officers had their readiness to 
be transferred at the average level. Comparing 
independent variables for each position, it was 
found that incentive and attitude were 
significant correlation with the readiness of sub-
district health officer at 0.05 and the readiness 
of sub-district health officers for each position 
had no significant difference. 
 
Keyword: Health Officers 
 
บทน า 
 กลไกการบริหารประเทศของรัฐบาล
ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ผู้ดูแลกระทรวง
ต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยมีทั้งหมด 19 
กระทรวง มีหน่วยราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติอยู่

ตามกระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้รับการถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานจากรัฐมนตรี 
และส่งต่อไปยังข้าราชการส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ
ทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ 
ติดตาม ควบคุม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนใน
พื้นที่ส่วนภูมิภาค การติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง 
บางคร้ังด าเนินงานไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ท าให้ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการใช้งบประมาณ การใช้งบประมาณไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง
เต็มที่ (นิสิต จันทร์สมวงศ์ และ ปรีชา เรือง
จันทร์, 2541) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิด
ความล่ าช้าในการพัฒนาประเทศ การใช้
งบประมาณแผ่นดินไม่เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มที่และตรงความต้องการของประชาชน การ
ควบคุมการใช้งบประมาณ ขาดประสิทธิภาพ 
เกิดการร่ัวไหลของงบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาประเทศในระดับต่างๆ ท าให้ เกิดมี
แนวคิ ดและก ารผลั กดั น ในก าร จั ดท า
รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 และฉบับ
พุทธศักราช 2550 ที่บั งคับใช้ในปัจจุบัน
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ซ่ึงเป็นมาตรการที่
การบริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการ
หรือบริการสาธารณะบางเร่ืองในเขตของแต่ละ
ท้องถิ่น หรือโอนภารกิจบริการสาธารณะบาง
กิจการจากรัฐไปให้หน่วยองค์กรปกครอง  
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ส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีผู้น ามาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนเข้ามาบริหารท้องถิ่น 
เป็นผู้ก าหนดนโยบายและการบริหารการใช้
งบประมาณตามความต้องการของท้องถิ่น โดย
มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
ติดตาม ประเมินผล ควบคุมก ากับการบริหาร
และการใช้งบประมาณของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนทั้งในด้านของ
ภารกิจต่างๆ การเงินและงบประมาณ รวมทั้ง
บุคลากรต่างๆ ซ่ึงเดิมสังกัดอยู่ในราชการส่วน
ภูมิภาค ให้ท าการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริการสาธารณะ
ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การให้บริการ
แก่ประชาชนในท้องถิ่ นตนเองทางด้ าน
การศึกษาและสุขภาพอนามัยชุมชน การดูแล
ท านุบ ารุง พัฒนาบ้านเมือง ตลอดจนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544) 

การบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่
ซึ่งเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ถูก
โอนย้ายมาอ ยู่ในโครงสร้างขององค์การ
บ ริหา รส่ วนต าบล  จึ งท า ใ ห้ เ จ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขระดับต าบล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านสาธารณสุขอยู่ในพื้นที่ระดับต าบล 
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีอนามัย  เป็นหน่วย
ราชการส่ วนภูมิ ภาคระดับล่ า งสุดของ
กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการให้การ

ดูแลสุขภาพของประชาชนในด้ านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ การ
ป้องกันและการควบคุมโรค ซึ่งถือเป็นการ
บ ริกา รสาธา รณะประ เภทหนึ่ ง  ได้ รั บ
ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการใน
การถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น  ( อปท . )  ภ ายในปี  พ .ศ .  2 553     
(ปัญญา สอนหว่าง, 2544) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลต่อการถ่าย
โอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี เพื่อจะได้
น าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้มีความพร้อมและเป็นที่
ยอมรับว่า จะสามารถรับการถ่ายโอนภารกิจ
การจัดการบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัด
ต่างๆทั่วประเทศไทย ให้แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลในการ
ถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลต่อการ
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ถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี 

2. เพื่อศึกษาความรู้ และเจตคติของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลต่อการถ่าย
โอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี 

3. เพื่ อ ศึ ก ษา คว ามพ ร้ อมข อ ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลต่อการถ่าย
โอนงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล
ในการถ่ายโอนภารกิจงานด้านสาธารณสุขให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสระบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลใน
ต าแหน่งต่างๆ คือ เ จ้าหน้าที่บริหารงาน
สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลช่วง
เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2554 

เ ค ร่ื อ ง มื อที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามความรู้
ขวัญและก าลังใจ ทัศนคติ และความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล ในการ
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
จังห วัดสระบุ รี  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ยส ร้ า งขึ้ น โดย
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ โดยได้ตรวจสอบ

ความตรงด้านเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผ่านการ
ทดสอบความเช่ือมั่น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง
สูง (เท่ากับ 0.84) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้
ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล
จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
62.50 มีอายุ 31–35 ปี ร้อยละ 37.50 โดยมี
สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 70.83 ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 
76.04 โดยมีต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน ร้อยละ 55.21  
 ส่วนใหญ่มีความรู้ในการถ่ายโอนไป
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สระบุรีในระดับต่ ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
61.46 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 25 

มีขวัญและก าลังใจในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 61.46 ส่วนขวัญและก าลังใจระดับสูง 
และระดับต่ า ร้อยละ 23.96 และ ร้อยละ 14.58 
ตามล าดับ มีทัศนคติในการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสระบุรี 
ระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 39.58 รองลงมามี
ระดับทัศนคติในระดับดี ร้อยละ27.08 และ
ระดับไม่ดี ร้อยละ 13.54 โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลส่วนน้อยที่มีทัศนคติ
อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 7.29  
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ส่วนใหญ่มีความพร้อมในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 51.40 รองลงมามีความพร้อม
ในระดับมากและระดับน้อย ร้อยละ 32.29 
และร้อยละ 16.67 ตามล าดับ  

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการ
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในระดับต่ า มีความพร้อม
ในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
52.40  

ส่วนใหญ่มีสภาวะขวัญและก าลังใจ
ในระดับต่ าและปานกลาง โดยมีความพร้อม
ในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.10 รองลงมามีสภาวะขวัญและก าลังใจใน
ระดับสูง มีความพร้อมในการโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 46.40 และพบว่าขวัญและ
ก าลังใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล
มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
สระบุรี แสดงว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบลที่มีขวัญและก าลังใจสูงจะมีความพร้อม
ในระดับมากสูงกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดับต าบลที่มีขวัญและก าลังใจต่ า มีทัศนคติ
ในระดับดี มีความพร้อมในการถ่ายโอนไป
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับปาน
กล า ง ม า กที่ สุ ด  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  44.80 
รองลงมามีทัศนคติในระดับไม่ดี  มีความ
พร้อมในการถ่ ายโอนไปสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 82.80 พบว่า ทัศนคติของ
เ จ้ า หน้ า ที่ ส า ธ า รณสุ ข ร ะ ดั บ ต า บ ล มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
นั ย ส า คั ญท า งสถิ ติ  ( p<0.05)  แ สด ง ว่ า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลที่มีทัศนคติ
ในระดับดีจะมีความพร้อมในระดับมาก สูง
กว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลที่มี
ทัศนคติในระดับไม่ดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล 
กับความพร้อมในการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี 

ปัจจัยด้านเพศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดับต าบลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีความ
พร้อมในการถ่ ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อ ยู่ในระดับ 
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.70 ส าหรับ
เพศชาย มีความพร้อมในการถ่ายโอนไป
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับปาน
กลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.60 ซึ่งพบว่า
เพศของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลไม่
มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่าย
โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ปัจจัยด้ านอา ยุ  พบว่า  เ จ้าหน้ าที่
สาธารณสุขระดับต าบลส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 
ปี มีความพร้อมในการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ระดับน้อยและ
ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.40 
รองลงมามีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีความพร้อมใน
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การถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ระดับน้อย และปานกลางมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 61.90 พบว่า อายุของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส พบว่า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสโสด โดยมีความพร้อมใน
การถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
50 รองลงมามีสถานภาพสมรสแล้ว มีความ
พร้อมในการถ่ ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 ซึ่งพบว่าสถานภาพสมรสของ
เจ้าหน้ าที่สาธารณสุขระดับต าบล ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สระบุรี  

ปัจจัยด้านการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความพร้อมใน
การถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
66.20 รองลงมามีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี โดยมีความพร้อมในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับปาน
กลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.90 ซึ่งพบว่า 
การศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบลไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมใน

การถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดสระบุรี 
 ปัจจัยด้านต าแหน่ง พบว่า เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีความ
พร้อมในการถ่ ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับน้อยและปานกลาง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมามี
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีความพร้อมในการ
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
22.20 และ ร้อยละ 21.40 ตามล าดับ พบว่า 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล ไม่
มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่าย
โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดสระบุรี 
 ปัจจัยด้านระยะเวลาการท างานพบว่า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาท างานช่วง 11 – 15 ปี ซึ่งมีความ
พร้อมในการถ่ ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับปานกลางมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมามีระยะเวลา
ท างานช่วง 6 – 10 ปี มีความพร้อมในการถ่าย
โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.40 
พบว่า โดยระยะเวลาท างานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี 

จากผลเปรียบเทียบความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบลในการถ่าย
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โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดสระบุรี ระหว่างต าแหน่งต่างๆ พบว่า
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ต าบลในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ของแต่ละต าแหน่ง
ได้แก่  เ จ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนไม่แตกต่างกัน  

 
สรุปผลการวิจัย 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล
จังหวัดสระบุ รี  ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมี
ความรู้ในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ในระดับต่ า
มากที่สุด ส่วนขวัญและก าลังใจระดับสูงมี
ทัศนคติในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี  ระดับ
ค่อนข้างดี มีความพร้อมในระดับปานกลาง 
 ด้านความสัมพันธ์ขวัญและก าลังใจ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สระบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในด้าน
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล 
มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่าย
โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสถานภาพสมรส
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สระบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ส่วนเพศ อายุ ระยะเวลาการท างาน 
สถานภาพ และต าแหน่งของเ จ้าหน้ าที่
สาธารณสุขระดับต าบลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมในการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  จากการศึกษา พบว่า ควรมีการให้
ความรู้รอบด้าน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล ควรมี
การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
ก าหนดข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ สวัสดิการต่างๆ และ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับต าบล และระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย รวมทั้งการจัดประชุมช้ีแจงข้อดี ข้อเสีย
ของการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ควรมีการศึกษา ประชาสัมพันธ์
ปั ญห า  อุ ป ส ร รค  ห รื อ โ อ ก าสพั ฒน า 
ประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงานที่ถ่ายโอนสู่
องค์การบริหารส่วนต าบลก่อนหน้านี้ พร้อม
ทั้งด าเนินการสอบถามความคิดเห็นก่อนการ
ถ่ายโอน และถ่ายโอนโดยความสมัครใจ และ
ก าหนดแนวทางที่ ชัด เ จนส าห รับ ผู้ ไม่
ประสงค์ที่ จะท าก ารถ่ า ยโอน ไปสั งกั ด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส าหรับทางด้านองค์การบริหารส่วน
ต าบล รัฐบาลควรมีการศึกษาความพร้อมและ
ก าหนดรูปแบบ มาตรฐานให้ชัดเจนเป็น
บรรทัดฐานเดียวกันขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ก่อนที่จะมีการด าเนินการถ่ายโอนที่เจ้า
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หน้าสาธารณสุขระดับต าบลสู่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ควรมีความรู้พื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า
เพือ่ให้สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ บริหาร
จัดการได้ด้วยตนเอง เกิดประโยชน์ในการใช้
งบประมาณต่อประชาชนสูงสุด เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากก า ร วิ จั ย  พบ ว่ า  เ จ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขระดับต าบล จังหวัดสระบุรี มี
ความพร้อมในการโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ระดับต าบลส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ สภาวะ

ขวัญและก าลังใจในการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง และความรู้ในการถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่
อยู่ในระดับต่ า  
 ดังนั้นจึงควรจะให้ความรู้ และมีการ
ช้ีแจงเกี่ยวกับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมากขึ้น เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจชัดเจน และมีทัศนคติ สภาวะขวัญและ
ก าลังใจที่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล  เ กิ ด ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงโดยการกระจายอ านาจตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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