
 

ดวนที่สุด 
ที่ทําการชมรมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (ประเทศไทย) 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเหมืองหัวทะเล เลขท่ี 39 หมู 5 ตําบลนาเคียน 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80๐๐๐ โทร. ๐๘ ๑๗๙๗ ๖๙๐๘ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ ช.รพ.สต. 12/๒๕๖5 

11 เมษายน ๒๕๖5 
 

เรื่อง  ขอสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและข้ันตอน 
การถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 

เรียน  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
 

ความเปนมา 
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

พ.ศ. 2542 บัญญัติใหมีการถายโอนภารกิจดานการสาธารณสุข ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  2) ไดกําหนด    
ใหกระทรวงสาธารณสุข ถายโอนสถานีอนามัย (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอม และในระยะสุดทายใหถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  

2.คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น (ก.ก.ถ.) มีมติเมื่อวันที่          
5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  

3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เลม 138 ตอนพิเศษ 254 ง หนา 14-15 
เผยแพรประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ
และขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  

4.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    มีคําสั่ง ก.ก.ถ. ที่ 5/2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีหนาที่และ
อํานาจในการบริหารจัดการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ขอกฎหมาย / ระเบียบ / มติ ก.ก.ถ. 
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

    มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริม  และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะใด ที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
แตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกลาว
อยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่ และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณ
และบุคลากรที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย      
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ถาการรวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐหรือการมอบหมายใหเอกชน  หรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการเอง 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรวมหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ  ดําเนินการนั้นก็ได           
รัฐตองดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี        
ที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ ในระหวางที่ยังไมอาจดําเนินการได ใหรัฐจัดสรรงบประมาณ        
เพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพลางกอน กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ตองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ 
การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งตองทําเพียงเทาที่จําเปนเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศ    
เปนสวนรวม การปองกันการทุจริต และการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม      
และความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกัน     
การขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่นดวย  

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   
ซึ่งตองใชระบบคุณธรรมและตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถิ่นและองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ การจัดใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกันเพ่ือใหสามารถพัฒนารวมกัน หรือ    
การสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได 

 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
(๑) จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการเพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา  
(๒) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐ กับองคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  
(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ      

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ  
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(๔) กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหวางสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ       
เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดอํานาจและหนาที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณท่ีราชการ     
สวนกลางโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว    
ในการใหบริการประชาชน และการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เปนสําคัญ  

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัย   
ทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ 
และคําสั่งที่จําเปนเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
ตอคณะรัฐมนตรี  

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง      
ที่จําเปนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้น ใหแกองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง  

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่นตามความจําเปน 
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจไมดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอคณะรัฐมนตรี 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
(๑๕) ออกประกาศกําหนดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยาง นอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  

(๑) กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร ปกครองสวนทองถิ่น   
แตละรูปแบบจะตองกระทํา โดยในกรณีใดเปนอํานาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของรัฐ         
หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหกําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการดําเนินการ      
ใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  

(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอแกการ
ดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้โดย
ตองคํานึงถงึภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย  

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกบการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพ่ือดําเนินการตามแผนการ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบายและมาตรการ

การกระจายบคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น โดยการสรางระบบการ
ถายเทกําลังคนสูทองถิ่น และสรางระบบความกาวหนาสายอาชีพทีเ่หมาะสม  

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งตองกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติและกําหนดหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบรวมทัง้ระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรีให 
ความเห็นชอบแลวรายงานตอรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกจิจานุเบกษาใชบังคบัตอไป  

แผนปฏิบัติการทประกาศใชบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของ           
ตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น  

ในกรณีที่สภาพการณเปลี่ยนแปลงไปในระหวางที่แผนปฏิบัติการใชบังคับ คณะกรรมการอาจ
ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกบัสภาพการณนั้นได  

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานใหคณะรัฐมนตรี 
ทราบทุกป ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมอาจดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดใหคณะกรรมการรายงาน       
ใหคณะรัฐมนตรีทราบปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไขดวย 

3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเงินอุดหนุน  

สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอตอ
ผูอํานวยการ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด การจัดสรรงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ข้อเท็จจริง 
1. ชวงระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2564 องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 49 แหง  

ไดยื่นคําขอประเมินความพรอมรับถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตอคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผานสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) 
ในฐานะสํานักงานเลขานุการ 

2.ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564 คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอน        
ดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดทําการตรวจประเมินความพรอมองคการบริหารสวนจังหวัด    
ตามอํานาจหนาที่ภายใต ก.ก.ถ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินองคการบริหารสวนจังหวัดผานเกณฑระดับดีเลิศ      
48 แหง ระดับดีมาก 1 แหง และมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 49 แหง  รับถายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมทั้งสิ้น 3,384 แหง 
บุคลากรสมัครใจทั้งขาราชการและลูกจางทุกประเภท รวม 22,265 คน และมีมติใหทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจซึ่งไดมีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม    
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด      
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและ
ขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564  
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3.กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น รวมกับสํานักงบประมาณ ชี้แจงซักซอมความเขาใจการตั้งคํา

ของบประมาณประจําป 2566 ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 49 แหง ในฐานะหนวยรับงบประมาณตรง 
ดวยระบบโปรแกรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (SOLA & 
BBL) โดยสํานักงบประมาณแนะนําใหองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งคําของบประมาณป 2566 ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอน   
การถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

4.องคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 49 แหง ไดบันทึกคําของบประมาณป 2566 ในระบบโปรแกรม  
คําขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือการบริหารภารกิจรับ    
ถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      
ในระบบโปรแกรม SOLA และ BBL แลวเสร็จทุกแหงเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ทันในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ประเด็นข้อปัญหา 
1. ผูแทนสํานักงบประมาณ (นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย) ไดชี้แจงตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 
วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม 109 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สรุปความวา                 
สํานักงบประมาณไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0728/3/32 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เรื่องรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 และหนังสือดวนที่สุด    
ที ่นร 0728/3/33 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราวการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 
2565 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สํานักงบประมาณ
เสนอ ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 123 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 
แจงเวียนรองนายกรัฐมนตรี สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง และกรม โดยมติคณะรัฐมนตรี 15 
มีนาคม 2565 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ
จัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในสัดสวนรอยละ 29.60 ตอรายไดสุทธิของรัฐบาล 
และเปนเงินที่รัฐจัดสรรใหแก อปท. เปนเงิน 307,111.60 ลานบาท ซึ่งมีเงินอุดหนุนที่จัดสรรเพ่ือสนับสนุน
การถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)    
เพียงจํานวน 512 แหง จากจํานวน รพ.สต. ที่ อบจ. ขอรับถายโอนและเสนอคําของบประมาณไวจํานวน 
3,384 แหง  

ซึ่งผูแทนสํานักงบประมาณแจงตอที่ประชุมวาไดใชเกณฑในการจัดสรรงบประมาณป 2566       
ตามคําแนะนําของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอความเห็นใหพิจารณาบุคลากรใน รพ.สต.  
ถายโอน อบจ. ใน รพ.สต. ขนาดเล็ก ตองมีขาราชการสมัคร ใจถายโอนอยางนอยจํานวน 3 คน                
รพ.สต. ขนาดกลางตองมีขาราชการสมัคร ใจถายโอนอยางนอยจํานวน 6 คน รพ.สต. ขนาดใหญ              
ตองมีขาราชการสมัครใจถายโอนอยางนอยจํานวน 9 คน โดยให รพ.สต. 512 แหง ที่จะถายโอนไป อบจ.   
ในปงบประมาณ 2566 ใหไดรับการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินการเปนเงินอุดหนุนตามขนาดของ รพ.สต. 
ขนาดเล็ก จํานวน 400,000 บาท ขนาดกลาง 650,000 บาท และขนาดใหญ จํานวน 1,000,000 บาท 
ซ่ึงไมเปนไปตามประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด              
ที่ไดกําหนดใหงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รพ.สต.ขนาดเล็ก จํานวน 1,000,000 บาท รพ.สต.ขนาดกลาง  
จํานวน 1,500,000 บาท และ รพ.สต.ขนาดใหญ จํานวน 2 ลานบาท 
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2.ผูแทนสํานักงบประมาณ (นางอลิสา ปนประเสริฐ) ไดชี้แจงตอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ      

เครืองาม) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในที่ประชุม
หารือรวมกับกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  เมื่อวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม 109 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยผูแทนสํานักงบประมาณไดชี้แจงสรุปความวา     
“สํานักงบประมาณรับทราบมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุข ใหแก อปท. มีมติ
เห็นชอบใหมีการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ผานเกณฑการประเมินความพรอม และขอรับการ
ถายโอน สอน./รพ.สต. ในปงบประมาณ 2566 จํานวน 3,384 แหง บุคลากรสมัครใจ 22,265 คน     
สํานักงบประมาณจึงไดแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ ป พ.ศ.2566 
ตามอํานาจหนาที่ โดยไดรับขอมูลและคําแนะนําจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาการพิจารณา    
ถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหพิจารณาจากบุคลากรใน รพ.สต.  ถายโอน อบจ. ใน รพ.สต. ขนาดเล็ก 
ตองมีขาราชการสมัครใจถายโอนอยางนอยจํานวน 3 คน รพ.สต. ขนาดกลางตองมีขาราชการสมัครใจถายโอน
อยางนอยจํานวน 6 คน รพ.สต. ขนาดใหญ ตองมีขาราชการสมัครใจถายโอนอยางนอยจํานวน 9 คน และ    
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดใหขอมูลกับสํานัก
งบประมาณวา สอน./รพ.สต. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับการสนับสนุนเงินตามขนาด โดย รพ.สต. 
ขนาดเล็ก ไดรับการสนับสนุนในอัตรา 25,000 บาท/เดือน  รพ.สต. ขนาดกลาง ไดรับการสนับสนุน 
27,500 บาท/เดือน  รพ.สต. ขนาดใหญ ไดรับการสนับสนุน 30,000 บาท/เดือน  สํานักงบประมาณ      
จึงเห็นชอบให รพ.สต. ที่จะถายโอนไป อบจ.ในปงบประมาณ 2566 เพียง 512 แหง และใหไดรับเงินอุดหนุน
ตามขนาดของ รพ.สต. ขนาดเล็กสนับสนุนเงินงบประมาณจํานวน 400,000 บาท ขนาดกลางสนับสนุนเงิน
งบประมาณจํานวน 650,000 บาท ขนาดใหญสนับสนุนเงินงบประมาณจํานวน จํานวน 1,000,000 บาท 

3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทําคําของบประมาณป 2566 ที่เปนงบบุคลากร    
ใน สอน./รพ.สต. ที่จะถายโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 49 แหง ซ้ําซอนกับการขอตั้งงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ที่ไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอน      
ดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเหตุใหสํานักงบประมาณตัดงบประมาณในสวนที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด 49 แหง ที่รับถายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. จัดทําคําของบประมาณ ป พ.ศ.2566   

   

ขาพเจานายสมศักดิ์ จึงตระกูล ขาราชการตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
(เจาพนักงานสาธารณสุข อาวุโส) ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเหมืองหัวทะเล สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งอาจเสียหาย
จากการสมัครใจถายโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช และในฐานะประธานชมรม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (ประเทศไทย) เห็นวาการใหขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไมเปนไปตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ไดมีมติใหสวนราชการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่      
5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564  โดยสนับสนุนใหสํานักงบประมาณมีการใช  
ดุลยพินิจที่ไมเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และไมเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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ข้อพิจารณา 

1. การใหขอมูลและความเห็นของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอสํานักงบประมาณ  
เปนการใหขอมูลที่เปนการขัดกันกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ          
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่      
5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564 เปนเหตุใหสํานักงบประมาณเสนอขอตั้ง
กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ตอคณะรัฐมนตรีผิดไปจากมติ และประกาศ ก.ก.ถ. 

2. อํานาจในการพิจารณาใหสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด และบุคลากรสมัครใจถายโอน  
เปนอํานาจของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ไมใชเปนอํานาจของสํานักงบประมาณ โดยคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 ข้อเสนอ 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่     
5 ตุลาคม 2564  ขาพเจา (ในฐานะสวนตัว) และในฐานะประธานชมรมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (ประเทศไทย)  มีเจตนาที่ดีตอกระทรวงสาธารณสุข และรักษาไวซึ่งเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และหลักการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ธํารงไวซึ่ งสภาพบั งคับของกฎหมายการกระจายอํานาจ  จึ งขอเสนอตอทานรองนายกรัฐมนตรี                  
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้  

1. ขอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข        
สั่งใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ   
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย   
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหาร     
สวนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อยางเครงครัด 

2. ขอกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนใหมีการถายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ใหแก อบจ. ทั้ง 49 แหง ในปงบประมาณ 2566        
จํานวน 3,384 แหง  

3. ขอกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข          
มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทบทวนงบประมาณสนับสนุน 
สอน./รพ.สต. ถายโอน อบจ. ทั้ง 3,384 แหง บุคลากรสมัครใจ จํานวน  22,265 คน กอนวันที่            
17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเปนวันที่ ครม. จะพิจารณาเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2566  
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4. ขอกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข          
มีหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2566 เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาทบทวนการขอตั้งกรอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2566 ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา           
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564  เพ่ือสนับสนุน รพ.สต. ถายโอน อบจ. 49 แหง ในปงบประมาณ 2566 ทั้ง 3,384 แหง บุคลากร
สมัครใจจํานวน  22,265 คน และใหสนับสนุนงบประมาณ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) ไดประกาศกําหนดแลว  

5. ขอกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือถึงสํานักงบประมาณขอถอนการขอตั้งงบประมาณกําลังคน     
ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่จะถาย
โอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่กระทรวงสาธารณสุข จัดทําคําของบประมาณซ้ําซอนไว ใหไปตั้งที่
องคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 49 แหง หากดําเนินการไมทันก็เสนอสํานักงบประมาณใหไปตั้งไวที่สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    

6. เพ่ือปองกันความเสียหายแกราชการ และลดผลกระทบตองานการใหบริการสุขภาพประชาชน  
ในระยะแรกของการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส ง เสริ มสุ ขภาพตํ าบล  ให แก อ งค การบริ หาร ส วนจั งหวั ด  49 แห ง  ในป งบประมาณ 2566                        
ขอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาบริหารอัตรากําลังคนใน สอน./รพ.สต. 
ถายโอน อบจ. 49 แหงในปงบประมาณ 2566 โดยใหบุคลากรที่ยังไมสมัครใจถายโอน ที่ปฏิบัติงานประจํา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่ถายโอนนั้น       
อยูชวยปฏิบัติราชการไปพลางกอนเปนระยะเวลา 1 - 2 ป แลวจึงคอยตัดสินใจยายสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ตามระบบราชการปกติ 

7. ขอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่องคการบริหารสวนจังหวัด 49 แหง รับถายโอนภารกิจสถานี 
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ปฏิบัติใหเปนไป          
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และมติ ก.ก.ถ.             
อยางเครงครัด และเตรียมสงมอบคน และทรัพยสิน ที่ดิน สิ่งกอสรางใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565    
กอนการถายโอนภารกิจในปงบประมาณ 2566 โดยในระหวางการเตรียมการความพรอมนี้ ขอสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ประสานใหขอมูลบุคลากร และทรัพยสิน ที่ดิน สิ่งกอสราง แกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ทั้ง 49 แหง ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และขอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะกรรมการสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ (กสพ.)  ประสานความรวมมือกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการถายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแยง และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตามขอเสนอทั้ง 7 ขอ จะขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสมศักดิ์ จึงตระกูล) 
ประธานชมรมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (ประเทศไทย) 


