
 

ด่วนที่สุด 
ที่ท าการชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ประเทศไทย) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล เลขท่ี 39 หมู่ 5 ต าบลนาเคียน 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80๐๐๐ โทร. ๐๘ ๑๗๙๗ ๖๙๐๘ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ ช.รพ.สต. 12/๒๕๖5 

11 เมษายน ๒๕๖5 
 

เรื่อง  ขอส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และข้ันตอน 
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
 

เรียน  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
 

ความเป็นมา 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

พ.ศ. 2542 บัญญัติให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) ได้ก าหนด    
ให้กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายโอนสถานีอนามัย (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อม และในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

2.คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ก.ก.ถ.) มีมติเมื่อวันที่          
5 ตุลาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 254 ง หน้า 14-15 
เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  

4.รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีค าสั่ง ก.ก.ถ. ที่ 5/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่และ
อ านาจในการบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบ / มติ ก.ก.ถ. 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

    มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม  และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะใด ที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
แต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่ และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณ
และบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย      
ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการนั้นก็ได้           
รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี        
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ        
เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดท าบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ   
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสม      
และความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกัน    
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย  

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   
ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกัน หรือ    
การสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ 

 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอ านาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
(๑) จัดท าแผนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการเพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา  
(๒) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหนาที่ระหวางรัฐ กับองคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  
(๓) ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร และรายไดระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ      

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนส าคัญ  
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(๔) ก าหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระหวางสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการ พนักงานสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ       
เพื่อใหสอดคลองกับการก าหนดอ านาจและหนาที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงินงบประมาณที่ราชการ     
สวนกลางโอนใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการถายโอนภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหตองขออนุมัติหรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว    
ในการใหบริการประชาชน และการก ากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เปนส าคัญ  

(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และการรักษาวินัย   
ทางการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ 
และค าสั่งที่จ าเปนเพ่ือด าเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
ตอคณะรัฐมนตรี  

(๙) เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ และค าสั่ง      
ที่จ าเปนเพื่อด าเนินการใหเปนไปตามแผนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๑๐) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพ่ิมขึ้น ใหแกองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง  

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่นตามความจ าเปน 
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในท้องถิ่น 
(๑๓) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจไมด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอคณะรัฐมนตรี 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
(๑๕) ออกประกาศก าหนดตามท่ีก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ตามแผนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยาง นอยตองมีสาระส าคัญดังตอไปนี้  

(๑) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกร ปกครองสวนทองถิ่น   
แตละรูปแบบจะตองกระท า โดยในกรณีใดเปนอ านาจและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการด าเนินการของรัฐ         
หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ใหก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการด าเนินการ      
ใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่การ
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดใหเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ทั้งนี้โดย
ต้องค านึงถงึภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย  

(๓) รายละเอียดเกี่ยวกบการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามแผนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(๔) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและมาตรการ

การกระจายบคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้างระบบการ
ถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความกาวหน้าสายอาชีพทีเ่หมาะสม  

แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติและก าหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบรวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการใหช้ัดเจนด้วย 

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกจิจานุเบกษาใช้บังคบัต่อไป  

แผนปฏิบัติการทประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง           
ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น  

ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับ คณะกรรมการอาจ
ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์นั้นได ้ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานให้คณะรัฐมนตรี 
ทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ให้คณะกรรมการรายงาน       
ให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไ้ขด้วย 

3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน  

ส าหรับการด าเนินการโดยทั่วไปหรือส าหรับการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด การจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับการด าเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริง 
1. ช่วงระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 49 แห่ง  

ได้ยื่นค าขอประเมินความพร้อมรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต่อคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) 
ในฐานะส านักงานเลขานุการ 

2.ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2564 คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน        
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ท าการตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้ ก.ก.ถ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดีเลิศ      
48 แห่ง ระดับดีมาก 1 แห่ง และมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 49 แห่ง  รับถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมทั้งสิ้น 3,384 แห่ง 
บุคลากรสมัครใจทั้งข้าราชการและลูกจ้างทุกประเภท รวม 22,265 คน และมีมติให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจซึ่งได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม    
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564  
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3.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับส านักงบประมาณ ชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการตั้งค า

ของบประมาณประจ าปี 2566 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง ในฐานะหน่วยรับงบประมาณตรง 
ด้วยระบบโปรแกรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA & 
BBL) โดยส านักงบประมาณแนะน าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งค าของบประมาณปี 2566 ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอน   
การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 49 แห่ง ได้บันทึกค าของบประมาณปี 2566 ในระบบโปรแกรม  
ค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารภารกิจรับ    
ถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      
ในระบบโปรแกรม SOLA และ BBL แล้วเสร็จทุกแห่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ทันในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

ประเด็นข้อปัญหา 
1. ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

บริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 1/2565 
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 109 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี สรุปความว่า                 
ส านักงบประมาณได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0728/3/32 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี เรื่องรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหนังสือด่วนที่สุด    
ที ่นร 0728/3/33 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราวการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 
2565 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ส านักงบประมาณ
เสนอ ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 123 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 
แจ้งเวียนรองนายกรัฐมนตรี ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง และกรม โดยมติคณะรัฐมนตรี 15 
มีนาคม 2565 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ
จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสัดส่วนร้อยละ 29.60 ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล 
และเป็นเงินที่รัฐจัดสรรให้แก่ อปท. เป็นเงิน 307,111.60 ล้านบาท ซึ่งมีเงินอุดหนุนที่จัดสรรเพ่ือสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)    
เพียงจ านวน 512 แห่ง จากจ านวน รพ.สต. ที่ อบจ. ขอรับถ่ายโอนและเสนอค าของบประมาณไว้จ านวน 
3,384 แห่ง  

ซึ่งผู้แทนส านักงบประมาณแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ใช้เกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณปี 2566       
ตามค าแนะน าของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอความเห็นให้พิจารณาบุคลากรใน รพ.สต.  
ถ่ายโอน อบจ. ใน รพ.สต. ขนาดเล็ก ต้องมีข้าราชการสมัคร ใจถ่ายโอนอย่างน้อยจ านวน 3 คน                
รพ.สต. ขนาดกลางต้องมีข้าราชการสมัคร ใจถ่ายโอนอย่างน้อยจ านวน 6 คน รพ.สต. ขนาดใหญ่              
ต้องมีข้าราชการสมัครใจถ่ายโอนอย่างน้อยจ านวน 9 คน โดยให้ รพ.สต. 512 แห่ง ที่จะถ่ายโอนไป อบจ.   
ในปีงบประมาณ 2566 ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบด าเนินการเป็นเงินอุดหนุนตามขนาดของ รพ.สต. 
ขนาดเล็ก จ านวน 400,000 บาท ขนาดกลาง 650,000 บาท และขนาดใหญ่ จ านวน 1,000,000 บาท 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด              
ที่ไดก้ าหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รพ.สต.ขนาดเล็ก จ านวน 1,000,000 บาท รพ.สต.ขนาดกลาง  
จ านวน 1,500,000 บาท และ รพ.สต.ขนาดใหญ่ จ านวน 2 ล้านบาท 
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2.ผู้แทนส านักงบประมาณ (นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ) ได้ชี้แจงต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ      

เครืองาม) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในที่ประชุม
หารือร่วมกับกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 109 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยผู้แทนส านักงบประมาณได้ชี้แจงสรุปความว่า     
“ส านักงบประมาณรับทราบมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่ อปท. มีมติ
เห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม และขอรับการ
ถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ในปีงบประมาณ 2566 จ านวน 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ 22,265 คน     
ส านักงบประมาณจึงได้แต่งตั้งคณะท างานข้ึนมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 
ตามอ านาจหน้าที่ โดยได้รับข้อมูลและค าแนะน าจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าการพิจารณา    
ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาจากบุคลากรใน รพ.สต.  ถ่ายโอน อบจ. ใน รพ.สต. ขนาดเล็ก 
ต้องมีข้าราชการสมัครใจถา่ยโอนอย่างน้อยจ านวน 3 คน รพ.สต. ขนาดกลางต้องมีข้าราชการสมัครใจถ่ายโอน
อย่างน้อยจ านวน 6 คน รพ.สต. ขนาดใหญ่ ต้องมีข้าราชการสมัครใจถ่ายโอนอย่างน้อยจ านวน 9 คน และ    
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลกับส านัก
งบประมาณว่า สอน./รพ.สต. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนเงินตามขนาด โดย รพ.สต. 
ขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนในอัตรา 25,000 บาท/เดือน  รพ.สต. ขนาดกลาง ได้รับการสนับสนุน 
27,500 บาท/เดือน  รพ.สต. ขนาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุน 30,000 บาท/เดือน  ส านักงบประมาณ      
จึงเห็นชอบให้ รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนไป อบจ.ในปีงบประมาณ 2566 เพียง 512 แห่ง และให้ได้รับเงินอุดหนุน
ตามขนาดของ รพ.สต. ขนาดเล็กสนับสนุนเงินงบประมาณจ านวน 400,000 บาท ขนาดกลางสนับสนุนเงิน
งบประมาณจ านวน 650,000 บาท ขนาดใหญส่นับสนุนเงินงบประมาณจ านวน จ านวน 1,000,000 บาท 

3. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดท าค าของบประมาณปี 2566 ที่เป็นงบบุคลากร    
ใน สอน./รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง ซ้ าซ้อนกับการขอตั้งงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน      
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหตุให้ส านักงบประมาณตัดงบประมาณในส่วนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง ที่รับถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. จัดท าค าของบประมาณ ปี พ.ศ.2566   

   

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ จึงตระกูล ข้าราชการต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส) ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอาจเสียหาย
จากการสมัครใจถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และในฐานะประธานชมรม
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ประเทศไทย) เห็นว่าการให้ข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไม่เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีมติให้ส่วนราชการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่      
5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564  โดยสนับสนุนให้ส านักงบประมาณมีการใช้  
ดุลยพินิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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ข้อพิจารณา 

1. การใหข้้อมูลและความเห็นของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อส านักงบประมาณ  
เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นการขัดกันกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ          
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่      
5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้ส านักงบประมาณเสนอขอตั้ง
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ต่อคณะรัฐมนตรีผิดไปจากมติ และประกาศ ก.ก.ถ. 

2. อ านาจในการพิจารณาให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรสมัครใจถ่ายโอน  
เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่ใช่เป็นอ านาจของส านักงบประมาณ โดยค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 ข้อเสนอ 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่     
5 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้า (ในฐานะส่วนตัว) และในฐานะประธานชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต าบล (ประเทศไทย)  มีเจตนาที่ดีต่อกระทรวงสาธารณสุข และรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และหลักการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ธ ารงไว้ซึ่ งสภาพบั งคับของกฎหมายการกระจายอ านาจ  จึ งขอเสนอต่อท่านรองนายกรัฐมนตรี                  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้  

1. ขอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข        
สั่งให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ   
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย   
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อย่างเคร่งครัด 

2. ขอกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนให้มีการถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ทั้ง 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566        
จ านวน 3,384 แห่ง  

3. ขอกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข          
มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาทบทวนงบประมาณสนับสนุน 
สอน./รพ.สต. ถ่ายโอน อบจ. ทั้ง 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ จ านวน  22,265 คน ก่อนวันที่            
17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ ครม. จะพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566  
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4. ขอกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข          
มีหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาทบทวนการขอตั้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก.ก.ถ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา           
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 
2564  เพ่ือสนับสนุน รพ.สต. ถ่ายโอน อบจ. 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 3,384 แห่ง บุคลากร
สมัครใจจ านวน  22,265 คน และให้สนับสนุนงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ประกาศก าหนดแล้ว  

5. ขอกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือถึงส านักงบประมาณขอถอนการขอตั้งงบประมาณก าลังคน     
ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่จะถ่าย
โอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กระทรวงสาธารณสุข จัดท าค าของบประมาณซ้ าซ้อนไว้ ให้ไปตั้งที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 49 แห่ง หากด าเนินการไม่ทันก็เสนอส านักงบประมาณให้ไปตั้งไว้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    

6. เพ่ือป้องกันความเสียหายแก่ราชการ และลดผลกระทบต่องานการให้บริการสุขภาพประชาชน  
ในระยะแรกของการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ มสุ ขภาพต าบล  ให้ แก่ อ งค์ การบริ หาร ส่ วนจั งหวั ด  49 แห่ ง  ในปี งบประมาณ 2566                        
ขอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาบริหารอัตราก าลังคนใน สอน./รพ.สต. 
ถ่ายโอน อบจ. 49 แห่งในปีงบประมาณ 2566 โดยให้บุคลากรที่ยังไม่สมัครใจถ่ายโอน ที่ปฏิบัติงานประจ า
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ถ่ายโอนนั้น       
อยู่ช่วยปฏิบัติราชการไปพลางก่อนเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี แล้วจึงค่อยตัดสินใจย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ตามระบบราชการปกต ิ

7. ขอส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง รับถ่ายโอนภารกิจสถานี 
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปฏิบัติให้เป็นไป          
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมติ ก.ก.ถ.             
อย่างเคร่งครัด และเตรียมส่งมอบคน และทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565    
ก่อนการถ่ายโอนภารกิจในปีงบประมาณ 2566 โดยในระหว่างการเตรียมการความพร้อมนี้ ขอส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ประสานให้ข้อมูลบุคลากร และทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทั้ง 49 แห่ง ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และขอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะกรรมการสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ (กสพ.)  ประสานความร่วมมือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตามข้อเสนอทั้ง 7 ข้อ จะขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสมศักดิ์ จึงตระกูล) 
ประธานชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ประเทศไทย) 


