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ประเด็นการหารือแนวทางแกไขปญหาการถายโอน รพ.สต. ใหแก อบจ. ปงบประมาณ 2566 
ระหวาง สมาคม อบจ.แหงประเทศไทย + ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) กับกระทรวงสาธารณสุข  

 วันที่ 11 เมษายน  2565 ณ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ที ่ ประเด็นปญหาขอขัดของ ขอเสนอแนวทางปฏิบัติ 
1 ประเด็น จํานวน รพ.สต. ถายโอน  

อนุบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุข ใหแก อปท. 
- อนุมัติ อบจ. ผานการประเมินความพรอม 49 แหง 
- เห็นชอบ รพ.สต. ถายโอน 49 อบจ. จํานวน 3,384 แหง 
 
 แต สป.สธ. ใหความเห็นสํานักงบฯ ตองมีขาราชการ  
(รวมพยาบาล) ใน รพ.สต.ถายโอน อบจ. ปงบฯ 2566 
S : 3 คน M : 6 คน L : 9 คน 
 
จึงทําให สํานักงบฯ เห็นชอบ รพ.สต. ถายโอนตามเกณฑ
บุคลากรที่ สป.สธ. ตั้งเงื่อนไขที่ไมเปนไปตามมติ ก.ก.ถ.  
เสนอ ครม. ตั้งงบประมาณ ป 2566 เมื่อ 15 มี.ค. 2566 
ให รพ.สต.ถายโอน อบจ. เพียง 512 แหง  

-ให สธ. ถายโอน รพ.สต. ใหแก 49 อบจ.  
ในปงบประมาณ 2566 จํานวน 3,384 แหง  
บุคลากรถายโอน 22,265 คน 
 
-ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
มีหนังสือเสนอนายกรัฐมนตรี ให ครม.ทบทวน
งบประมาณสนับสนุน รพ.สต.ถายโอน ทั้ง 3,384 
แหง กอนวัน ครม. พิจารณาเห็นชอบราง พรบ.
งบประมาณรายจายประจําป 2566  
(17 พ.ค. 65) 
 

2 ประเด็น จํานวนบุคลากร รพ.สต. ถายโอน  
อนุบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุข ใหแก อปท. 
- เห็นชอบบุคลากรถายโอน 22,265 คน 
  (เปนขาราชการ ประมาณ 12,000 คน) 
 
แต สป.สธ. ใหความเห็นสํานกังบฯ ตองมีขาราชการ  
(รวมพยาบาล) ใน รพ.สต.ถายโอน อบจ. ปงบฯ 2566 
S : 3 คน M : 6 คน L : 9 คน 
 
จึงทําให สํานักงบฯ เห็นชอบ รพ.สต. ถายโอนตามเกณฑ
บุคลากรที่ สป.สธ. ตั้งเงื่อนไขที่ไมเปนไปตามมติ ก.ก.ถ.  
เสนอ ครม. ตั้งงบประมาณ ป 2566 เมื่อ 15 มี.ค. 2566 
ให รพ.สต.ถายโอน อบจ. เพียง เพียง 512 แหง  
บุคลากรสมัครใจที่เปนขาราชการ เพียง 2,329 คน 
โดย สธ. ไดใชเทคนิคตั้งงบประมาณทับซอนกับ อบจ.  
โดย สธ. ตั้งบฯ กําลังคนที่สมัครใจถายโอนไป อบจ. ไวที่ สธ.  

-ให สธ. ถายโอนบุคลากร ใหแก 49 อบจ.  
ในปงบประมาณ 2566  
จํานวน  22,265 คน  
(เปนขาราชการ ประมาณ 12,000 คน) 
 
-ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
มีหนังสือเสนอนายกรัฐมนตรี ใหสํานักงบประมาณ
ทบทวนการขอตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุน รพ.สต. 
ถายโอน อบจ. ปงบประมาณ 2566 ทั้ง 3,384 
แหง บุคลากรสมัครใจจํานวน  22,265 คน  
 
-ให สธ. มีหนังสือไปที่สํานักงบประมาณ ขอถอนการ
ตั้งงบบุคลากรไวที่ สธ. ไปตั้งใหแก อบจ. 59 
จังหวัดที่ขอรับถายโอน รพ.สต. ปงบฯ 2566 
 
-ใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ รพ.สต.ถายโอน  
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ประเด็นการหารือแนวทางแกไขปญหาการถายโอน รพ.สต. ใหแก อบจ. ปงบประมาณ 2566 
ระหวาง สมาคม อบจ.แหงประเทศไทย + ชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) กับกระทรวงสาธารณสุข  

 วันที่ 11 เมษายน  2565 ณ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ที ่ ประเด็นปญหาขอขัดของ ขอเสนอแนวทางปฏิบัติ 
3 ประเด็น งบประมาณอุดหนุน รพ.สต. ถายโอน  

อนุบริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุข ใหแก อปท. 
- อนุมัติ อบจ. ผานการประเมินความพรอม 49 แหง 
- เห็นชอบ รพ.สต. ถายโอน 49 อบจ. จํานวน 3,384 แหง 
- เห็นชอบบุคลากรถายโอน 22,265 คน 
  (เปนขาราชการ ประมาณ 12,000 คน) 
 
แตกองเศรษฐกิจ สป.สธ. ใหขอมูลสํานักงบประมาณ 
วา รพ.สต. ถายโอนควรไดรับสนับสนุนในอัตรา 
ใกลเคียงกับ Fixed Cost ที่เคยไดรับขณะอยูสังกัด สธ. 
โดยใหขอมูลวา รพ.สต.ถายโอน อบจ.  
S  ควรไดรับงบประมาณ สนับสนุน 400,000 บาท/ป  
M ควรไดรับงบประมาณ สนับสนุน 650,000 บาท/ป 
L  ควรไดรับงบประมาณ สนับสนุน  1,000,000 บาท/ป 
 
ซึ่งไมเปนไปตามประกาศ กกถ. 19 ต.ค. 2564 
ที่ระบุกําหนดไวให รพ.สต. ถายโอน อบจ.  
S  ไดรับงบประมาณ สนับสนุน 1,000,000 บาท/ป 
M ไดรับงบประมาณ สนับสนุน 1,500,000 บาท/ป 
L  ไดรับงบประมาณ สนับสนุน 2,000,000 บาท/ป 
 
สํานักงบฯ จึงเสนอ ครม. เมื่อ 15 มี.ค. 65  
สนับสนุนงบฯ ป 2566 รพ.สต.ถายโอน 512 แหง 
S  สนับสนุนงบประมาณ 400,000 บาท/ป  
M สนับสนุนงบประมาณ 650,000 บาท/ป 
L สนับสนุนงบประมาณ  1,000,000 บาท/ป 
 

-ให สธ. สนับสนุนใหสํานักงบประมาณป 2566  
ให รพ.สต. ถายโอน อบจ. 49 แหง 
จํานวน 3384 รพ.สต. ใหไดรับงบประมาณ
สนับสนุนปงบฯ 2566 ตามแนวทางหลักเกณฑ 
ประกาศ ก.ก.ถ. 5 ต.ค. 2564  
ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ต.ค. 2564 
 
-ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
สั่งการให ปลัด สธ. / นพ.สสจ. 
ปฏิบัติตามประกาศ และมติ ก.ก.ถ. อยางเครงครัด 
และเตรียมสงมอบคน และทรัพยสินใหแลวเสร็จ 
ภายในเดือนกันยายน 2565 กอนการถายโอน 
โดยในระหวางเตรียมการนี้ ให สสจ.  
ประสานใหขอมูลบุคลากร และทรัพยสิน 
แก 49 อบจ. ภายในเดือนเมษายน 2565 
 
-ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สั่งการ นพ.สสจ. ในฐานะ กสพ.  
ประสานความรวมมือกับ อบจ. และรายงาน สธ. 
ใหทราบทุก 30 วัน  

 
 


