
 
ด่วนที่สุด 
ที่ทำการชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เลขที่ 39 หมู่ 5 ตำบลนาเคียน  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัวัดนครศรีธรรมราช  
โทร. 08 1797 6908 E Mail : Nakien08759_Publichealth@outlook.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ ช.รพ.สต. 15 / ๒๕๖5 

25 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง  ขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติ ครม. วันที่ 15 มีนาคม  2565 และปรับปรุงกำหนด       
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เพ่ิมเติม) เพื่อการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล          
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 123 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565  
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราวการประชุมวันที่ 15 มีนาคม  2565 เห็นชอบรายละเอียดกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ความละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น  

ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เห็นว่ารายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี 2566 ที ่สำนักงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโร งพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 และไม่เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 49  แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับดีเลิศ และระดับดีมาก และรับถ่ายโอนสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,384 แห่ง 
บุคลากรสมัครใจ จำนวน 22,265 คน  

 

/ เพ่ือให้การถ่ายโอนภารกิจ … 
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เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ 2566 เป็นไปตามเจตนารมณ์     
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จึงขอกราบ เรียน
นายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาข้อเสนอดังต่อไปนี้  

 

1. ขอคณะรัฐมนตรี ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 15 มีนาคม 2565 ที่เห็นชอบรายละเอียดกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เฉพาะกรณีการสนับงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด       
49 แห่ง ที่ขอรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และปรับปรุงกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เพิ ่มเติม)        
เพื ่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี         
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 

2. ขอให้เร่งรัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 49 แห่ง ที่ขอรับ
ถ่ายโอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ จำนวน 22,265 คน 
ภายในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข       
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3. ขอให้สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการผู้มีอำนาจจัดสรรงบประมาณปี 2566 
ให้เป็นตามราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เรื ่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี     
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให ้แก่องค์การบริหารส่วนจ ังหวัด ว ันที ่  5 ต ุลาคม 2564                 
โดยให้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานีอนาทัยเฉลิมพระเกี่ยรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดเล็ก จำนวน 1 ล้านบาท ขนาดกลาง จำนวน 1.5 ล้านบาท    
ขนาดใหญจ่ำนวน 2 ล้านบาท 

 

4. ขอให้ทุกส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ         
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (กกถ.) เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย         
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564 โดยเคร่งครัด  

 

 

/ 5. ขอให้คณะกรรมการ …  
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5. ขอให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) คงผู้แทนชมรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เป็นอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กกถ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉบับลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา                
19 ตุลาคม 2564 
 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

                                                          
(นายสมศักดิ์ จึงตระกูล) 

ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำเนาเรียน  ๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 


