
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการด าเนินการกรณีหน่วยงานจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปิดหน่วยงานใหม่  
หรือการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน 

1. กรณีหน่วยงานได้รับการจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ เมื่อ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/
อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข มีมติให้จัดตั้งกลุ่มงาน ให้เกลี่ยต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานจริงหรืออัตราว่าง ไปยังกลุ่มงาน
ที่จัดตั้งข้ึนใหม่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกลี่ยอัตราก าลัง (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) ทั้งนี้
ภายใต้โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ สป. ก าหนด และเสนอบัญชีการเกลี่ยอัตราก าลังฯ ผ่านเขตสุขภาพ
พิจารณา เพื่อส่ง สป. ด าเนินการต่อไป  

ตัวอย่างท่ี 1 เขตสุขภาพที่ 1 แจ้งผลการประเมินเพื่อจัดต้ังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสันทราย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดต้ังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน และ อ.ก.พ.
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติ 
ให้จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

  
ตัวอย่าง น.ส.ต้องรัก ฟ้าฝากรัก ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 12345 กลุ่มงานบริการ 
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่ ขอตัดต าแหน่งไปกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด หน่วยงานเดิม 
เพื่อให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง 

ขั้นตอนการเกลี่ยอัตราก าลัง 

 

 

 

 

 

 

 

รพ.สันทราย 
การเจ้าหน้าที่ 
สสจ.เชียงใหม ่

บันทึกค าขอเกลี่ยอัตราก าลัง
ในระบบ HROPS 

เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

อ.ก.พ.สป./  
อ.ก.พ.กระทรวง 

บค. สป. แจง้มติ
ผ่านเว็บ บค. 

จังหวัดออกค าสัง่ตัดโอน
ต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามมต ิ
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2. กรณีเปิดหน่วยงานใหม่ เมื่อ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข มีมติอนุมัติให้เปิดหน่วยงานใหม่ให้หน่วยงานแสดงภาระงาน แผนการให้บริการ หรือภาระงานอื่น 
ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของจังหวัด หรือของเขตสุขภาพ หรือของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หรือของกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายรัฐบาล เครื่องมือในการให้บริการ (ถ้ามี) จ านวนผู้ปฏิบัติงานจริง หรือผู้ที่
จะมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่เปิดใหม่ พร้อมวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังตามภาระงานเสนอยังจังหวัด/เขตสุขภาพ
พิจารณา โดยการบริหารกรอบอัตราก าลังในภาพรวมเขตสุขภาพ ตามแนวทางหนังสือ สป. ที่ สธ 0208.02/ว 1194 
ลว. 10 มิ.ย. 63 แจ้งเขตสุขภาพพิจารณา และส่ง สป. เพื่อเสนอคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก าหนด
กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงานต่อไป  

การด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังกรณีเปิดหน่วยงานใหม่   
(1) หน่วยงานวิเคราะห์ภาระงาน แผนการจัดบริการ/ขยายบริการ เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อก าหนด

กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่เปิดใหม่ เสนอจังหวัด/เขตพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข หนังสือ สป. ที่ สธ 0208.02/ว1194 ลว 10 มิ.ย.63 ส่งไปยัง สป. 
เพื่อเสนอ คทง./คกก. ที่เกี่ยวข้อง 

(2) เกลี่ยอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานจริง/ผู้ประสงค์มาปฏิบัติงาน หรือเกลี่ยอัตราว่างจัดสรรให้
หน่วยงานเปิดใหม่ตามขั้นตอน วิธีการที่ก าหนด หรือสรรหาบุคคลโดยการจ้างงานเพิ่ม
ตามโครงสร้าง ภารกิจ และกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ 

ตัวอย่างท่ี 2 อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 มีมติ
อนุมัติให้เปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต าบลมังกรทอง อ าเภอบางเสาธง สสจ.สมุทรปราการ  
ซึ่งมีประชากรในความรับผิดชอบ 6,537 ราย และเป็น รพ.สต. ที่จังหวัดเลือกให้ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสจ.
สมุทรปราการ 

วิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลงั 

ตามภาระงาน 

- เสนอจังหวัด/เขต
พิจารณาจัดสรรกรอบ
อัตราก าลงัไม่เกินภาพรวม
เขตตาม ว 1194/10 มิ.ย. 63 
 

เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

คทง./คกก./     
อ.ก.พ.สป./      

อ.ก.พ.กระทรวง 

บค.สป. แจ้งผล
การก าหนดกรอบ
ให้เขต/หน่วยงาน

ทราบ 

อ.ก.พ.กส.อนุมัติกรอบ
อัตราก าลัง หน่วยงานสรรหา
บุคคลตามกรอบโดย 
- เกลี่ยจากหน่วยงานอื่น หรือ 
- จ้างงานเพิ่ม 
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  3. กรณีการปรับระดับหน่วยงาน เมื่อ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติให้ปรับระดับหน่วยงาน ให้หน่วยงานด าเนินการดังนี ้

3.1 ด าเนินการจัดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างฯ ที่ได้รับ
การปรับระดับ (ยกฐานะ) ในสายงานที่มีอยู่เดิมทั้งต าแหน่งมีคนและต าแหน่งว่างที่ปรากฏข้อมูลการถือจ่าย 
ตาม   จ.18 รายละเอียดตามสิ่งทีส่งมาด้วย 2 

ตัวอย่างท่ี 3 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ก.พ.สป. ในการประชุมครั้งที่ 
8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 มีมติอนุมัติให้ปรับระดับหน่วยงาน(ยกฐานะ) จาก รพช. ระดับ M2 เป็น รพท. ระดับ M1  
ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานตริงตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) จ านวน 378 คน และมีอัตราว่าง จ านวน 65 อัตรา  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 เมื่อ อ.ก.พ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ
ปรับระดับหน่วยงาน(ขยายเตียง) หรือกรณีจัดต าแหน่งตามโครงสร้างหน่วยงานใหม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานแสดง
ภาระงาน แผนการให้บริการ หรือภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของจังหวัด หรือของเขตสุขภาพ 
หรือของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือของกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายรัฐบาล เครื่องมือในการ
ให้บริการ (ถ้ามี) จ านวนผู้ปฏิบัติงานจริงและอัตราว่าง เพื่อขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง โดยให้บริหารจัดการกรอบ
อัตราก าลังในภาพรวมเขตสุขภาพ ตามแนวทางหนังสือ สป. ที่ สธ 0208.02/ว1194 ลว 10 มิ.ย.63 แจ้งเขต
สุขภาพพิจารณา และส่ง สป. เพื่อเสนอคณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
ที่เหมาะสมกับภาระงานต่อไป  

 

 

 

 

 

 

รพ.วิเชียรบุร ี
แจ้งขอเปิดสทิธ์ิ

ผู้ใช้ระบบ 
HROPS ไปยัง 

บค.สป. 
 

- บันทึกการจัดต าแหน่งฯ 
ในระบบ HROPS  
ตามข้ันตอนสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

คทง./คกก./     
อ.ก.พ.สป./      

อ.ก.พ.กระทรวง 

สป. ออกค าสั่งจัด
ต าแหน่งและแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหนง่
ตามโครงสร้างใหม ่

แจ้งค าสั่งผ่านหน้าเว็บ
กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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ตัวอย่างท่ี 4 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.ก.พ.สป. ในการประชุมครั้งที่ 
8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 มีมติอนุมัติให้ปรับระดับหน่วยงาน(ยกฐานะ) จาก รพช. ระดับ M2 เป็น รพท. ระดับ M1  
ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงานจริง จ านวน 378 คน และมีอัตราว่าง จ านวน 65 อัตรา ด าเนินการจัดต าแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลตามโครงสร้างที่ได้รับการปรับระดับแล้วเสร็จ กรอบอัตราก าลังภาพรวมโรงพยาบาลก าหนดให้มีได้ระหว่าง 
269 - 490 อัตรา  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างท่ี 5  อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 มีมติ
อนุมัติให้ปรับระดับหน่วยงาน (ยกฐานะ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เกาะเต่า เป็นโรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) เกาะเต่า อ าเภอเกาะพงัน สสจ.สุราษฎร์ธานี ระดับ F3 ขนาด 10 เตียง มีประชากรในความรับผิดชอบ 
3,432 ราย ประชากรแฝง (นักท่องเที่ยว) ปีละประมาณ 7,230 ราย มีห้องปฏิบัติการด้านรังสีการแพทย์ และเครื่องมือ 
CT - Simulator 1 เครื่อง Linac 1 เครื่อง  

มขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รพ.วิเชียรบุร ี วิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลงั 

ตามภาระงาน 

- เสนอจังหวัด/เขตพจิารณา
จัดสรรกรอบอัตราก าลังไม่เกิน
ภาพรวมเขตตาม ว 1194/ 
10 มิ.ย. 63 
 

เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

คทง./คกก./     
อ.ก.พ.สป./      

อ.ก.พ.กระทรวง 

บค.สป. แจ้งผล
การปรับกรอบให้
เขต/หน่วยงาน

ทราบ 

อ.ก.พ.กส.อนุมัติกรอบ
อัตราก าลัง หน่วยงานสรรหา
บุคคลตามกรอบโดย 
- เกลี่ยจากหน่วยงานอื่น หรือ 
- จ้างงานเพิ่ม 

สสจ.สุราษฎร์
ธานี 

วิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลงั 

รพช.เกาะเต่า
ตามภาระงาน 

- เสนอจังหวัด/เขตพจิารณา
จัดสรรกรอบอัตราก าลังไม่เกิน
ภาพรวมเขตตาม ว 1194/ 
10 มิ.ย. 63 
 

เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

คทง./คกก./     
อ.ก.พ.สป./      

อ.ก.พ.กระทรวง 

บค.สป. แจ้งผล
การปรับกรอบให้
เขต/หน่วยงาน

ทราบ 

อ.ก.พ.กส.อนุมัติกรอบ
อัตราก าลัง หน่วยงานสรรหา
บุคคลตามกรอบโดย 
- เกลี่ยจากหน่วยงานอื่น หรือ 
- จ้างงานเพิ่ม 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

- 5 - 
 

ตัวอย่างท่ี 6  อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62         
มีมติอนุมัติให้ปรับระดับหน่วยงาน (ขยายเตียง) โรงพยาบาลสันทราย สสจ.เชียงใหม่ ระดับ M2 ขนาด 70 เตียง 
ก าหนดกรอบอัตราก าลังภาพรวม 214 - 421 เป็นระดับ M2 ขนาด 120 เตียง ต้องการปรับกรอบอัตราก าลังเป็น 
436 - 533 อัตรา เพื่อรองรับการขยายบริการ ทั้งนี้ ไม่เกินกรอบอัตราก าลังภาพรวมของจังหวัด/เขตสุขภาพ 
พร้อมทั้งแสดงกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานที่กรอบลดลงด้วย 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กรณีเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน เมื่อ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสุข มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือกลุ่มงาน/หน่วยงาน ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าบัญชีต าแหน่ง 
จากช่ือเดิมไปช่ือใหม่ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ตามข้ันตอนสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2 และแจ้ง สป. เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ตัวอย่างท่ี 7 อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62  
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น กลุ่มกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในปัจจุบันและมีความเป็นสากล  

เช่น กลุ่มงานนิติการ สสจ.นนทบุรี มีผู้ปฏิบัติงานตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) จ านวน 5 อัตรา ประกอบด้วย ต าแหน่ง
นิติกร 3 อัตรา (มีคนครอง 2 อัตรา และต าแหน่งว่าง 1 อัตรา) ต าแหน่ง จพ.ธุรการ 2 อัตรา  

ขั้นตอนการด าเนินการ สสจ.นนทุบรี จัดท าบัญชีจัดต าแหน่งในระบบ HROPS จากกลุ่มงานนิติการ             
กลุ่มกฎหมาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

สสจ.นนทบุร ี
จัดท าบญัชีจัดต าแหน่ง 

ในระบบ HROPS 
เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

คทง./คกก./     
อ.ก.พ.สป./      

อ.ก.พ.กระทรวง 
บค. สป. แจง้ผล
การพิจารณา 

จังหวัดออกค าสัง่ย้าย
บุคคลไปยังกลุม่งาน 
ที่เปลี่ยนช่ือตามมต ิ

สสจ.เชียงใหม ่
วิเคราะห์กรอบ

อัตราก าลงั 
รพช.สันทราย
ตามภาระงาน 

- เสนอจังหวัด/เขตพจิารณา
จัดสรรกรอบอัตราก าลังไม่เกิน
ภาพรวมเขตตาม ว 1194/ 
10 มิ.ย. 63 
 

เขตสุขภาพ
เห็นชอบ 

บค.สป. 
ตรวจสอบ 

คทง./คกก./     
อ.ก.พ.สป./      

อ.ก.พ.
กระทรวง 

บค.สป. แจ้งผล
การปรับกรอบให้
เขต/หน่วยงาน

ทราบ 

อ.ก.พ.กส.อนุมัติปรับกรอบ
อัตราก าลัง หน่วยงานสรรหา
บุคคลตามกรอบโดย 
- เกลี่ยจากหน่วยงานอื่น หรือ 
- จ้างงานเพิ่ม 
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ขั้นตอนการเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตสขุภาพ
พิจารณา 

ส่งเอกสารให ้สป.  
ตรวจสอบ 

เร่ิมต้น 

หน่วยงานบันทึกค าขอตัดโอน 
ในระบบ HROPS  

และเสนอผู้บังคับบญัชา 
 

หน่วยงานตรวจสอบ/ 
แก้ไขค าขอตัดโอน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผลการ 
พิจารณา 

ผ่าน 

อ.ก.พ. สป./ 
อ.ก.พ. กระทรวง 

พิจารณา 

สป. บันทึกมติในระบบ  
HROPS และแจ้งมต ิ

ทาง Website 

จังหวดัออกค าสัง่ย้าย 
โดยตัดโอนต าแหน่ง 

และอัตราเงินเดือนตาม
มต ิ

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการเกลี่ยอัตราก าลัง (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) 

ก่อนจะด าเนินการตัดโอนต าแหน่ง ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลตาม จ.18 และข้อมูลตาม
ระบบอัตราก าลังให้ถูกต้องตามโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละประเภท รวมทั้งค าสั่งต่าง ๆ ในระบบให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวก
และลดปัญหาในการด าเนินการตัดโอนต าแหน่ง 

1. เข้าสู่ระบบ HROPS เมนู หน้าแรก > ข้าราชการ > อัตราก าลัง > แบบค าขอ > การตัดโอน
ต าแหน่ง  

 

 
2. ระบุวันที่ขอตัดโอนต าแหนง่และเลขที่ต าแหน่งที่ต้องการตัดโอน 
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 3. กดปุ่ม                          จะแสดงหน้าจอข้อมลูต าแหน่งตาม จ.18 และข้อมลู 
ตามระบบอัตราก าลัง ให้ตรวจสอบข้อมูลงาน/กลุ่มงาน/หน่วยงานตรงกันหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตัดโอน
ต าแหน่ง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. เลือกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างเป็น “กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด” และระบุ
หมายเหตุ “ส าหรบัย้าย” จากนั้นกดบันทกึ 

  
 หมายเหต ุ กรณีต าแหน่งมีคนครอง ให้ระบุข้อความว่า “ส าหรับย้าย”  
                 กรณีต าแหน่งว่าง ให้ระบุข้อความว่า “อัตราว่าง”  
 

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 
 5. ตรวจสอบค าขอให้ถูกต้อง และกดส่งค าขอ โดยระบุเลขหนงัสือ... ลงวันที่...  
จากนั้นกดบันทึก 

 6. ส่งหนังสือแจ้งการเกลี่ยอัตราก าลังพร้อมบัญชีการเกลี่ยอัตราก าลังเสนอเขตสุขภาพ
พิจารณาและรวบรวมส่ง สป. เพื่อตรวจสอบและเสนอ อ.ก.พ. สป. ต่อไป 
 7. เมื่อ อ.ก.พ. สป. มีมติเกลี่ยอัตราก าลงั (การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน)  
บค. จะแจ้งมติทางเว็บไซต์ (https://hr.moph.go.th/site/hr_moph) กรณีต าแหน่งมีคนครองให้จังหวัด
ด าเนินการท าค าสั่งย้ายไปยังหน่วยงานใหม่ตามมติ กรณีต าแหน่งว่างไม่ต้องท าค าสั่งตัดโอนต าแหน่งว่างไปยัง
หน่วยงานใหม่ ให้มีผลตามที่ อ.ก.พ.สป. มีอนมุัติการเกลี่ยอัตราก าลัง(การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน)  
 


