
 
 

 
ที ่ศก ๐๓๓๒.๑.๒๗/                                        สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิ ภูมซิ
รอล 

 ต าบลเสาธงชยั  อ าเภอกนัทรลกัษ์                  
จงัหวดัศรสีะเกษ ๓๓๑๑๐ 

 

                ๒๒  มนีาคม   2565  

เรื่อง  ขอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาทบทวนมตกิารเหน็ชอบรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 

        พ.ศ. 2566 วนัที ่15 มนีาคม 2565 

กราบเรยีน นายกรฐัมนตร ี(พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา) 
  

                    ตามทีไ่ดม้ปีระกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เรื่องหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการถ่ายโอนภารกจิสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี 
และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั วนัที ่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศ
ราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2564 นัน้ 

                    องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  ไดแ้ถลงต่อสภา อบจ. เพือ่รบัทราบการขอรบัการ
ถ่ายโอนภารกจิสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ
ต าบล ในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ  มาบรหิารจดัการ และไดข้อรบัการประเมนิความพรอ้มจาก
คณะอนุกรรมการบรหิารภารกจิถ่ายโอนดา้นสาธารณสุข ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ปรากฏผลการ
ประเมนิความพรอ้มผ่านเกณฑค์ะแนนระดบัดเียีย่ม สามารถรบัถ่ายโอนภารกจิสถานีอนามยัเฉลมิพระ
เกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ มา
บรหิารจดัการไดท้ัง้หมดทุกแห่ง (๑๐๐ % ) โดยปีงบประมาณ 2565 ขอรบัถ่ายโอนจ านวน ๑๑๗ แห่ง 
และบุคลากรประจ าสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา นวมนิทราชนิี ภูมซิรอล  ในสงักดัส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัศรสีะเกษ สมคัรใจถ่ายโอนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  รวมจ านวน ๑๑ 
คน เป็นขา้ราชการ ๕ คน เป็นลูกจา้งจ านวน  ๖  คน 

          องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  ไดเ้ตรยีมความพรอ้มรบัถ่ายโอน ดว้ยการปฏบิตัิ
ตามคู่มอืแนวทางการถ่ายโอนฯ โดยการบนัทกึค าของบประมาณปี 2566 ดา้นก าลงัคนตามกรอบ
โครงสรา้งอตัราก าลงัตามขนาดสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพต าบล โดยบนัทกึค าของบประมาณเงนิอุดหนุนทัว่ไป และงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะ
กจิ ตามกระบวนการ ขัน้ตอน และวธิงีบประมาณในระบบสารสนเทศเพือ่ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
เงนิอุดหนุน ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  SOLA และ BBL ใหแ้ก่สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 
พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ทีจ่ะถ่ายโอนมาสงักดัองค์การบรหิารจงัหวดั
ศรสีะเกษ ในปีงบประมาณ 2566 จ านวน . ๑๑๗ แห่ง แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีส่ านกังบประมาณ
ก าหนดก่อนวนัที ่14 มกราคม 2565 



          องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสุขภาพระดบัพืน้ที ่ (กสพ.) 
เพือ่ขบัเคลื่อนภารกจิถ่ายโอนฯ ตลอดจนไดจ้ดัท าแผนพฒันาสุขภาพ และปรบัปรุงกรอบอตัราก าลงั และ
วางแผนพฒันาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ โดยการบรรจุในร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 
ของ อบจ. เพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัการถ่ายโอนฯ 

          ต่อมาเมื่อวนัที ่ 17 มนีาคม 2565 กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้จง้ใหจ้งัหวดั
ศรสีะเกษ  ทราบว่าคณะรฐัมนตร ี เมื่อคราวประชุมวนัที ่ 15 มนีาคม 2565 มมีตเิหน็ชอบรายละเอยีด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามทีส่ านกังบประมาณเสนอ และให ้อบจ. หน่วยรบั
งบประมาณปรบัปรุงรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ตามทีถู่กปรบัลด โดยทราบว่าส านกั
งบประมาณไดป้รบัลดจ านวนสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพต าบล ทีอ่งคก์ารบรหิารจงัหวดัศรสีะเกษ  ขอรบัถ่ายโอน จาก ๑๑๗ แห่ง คงเหลอื ๑๓ 
แห่งนัน่  

          ชมรมโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล (ประเทศไทย) จงัหวดัศรสีะเกษ  ขอเรยีนว่า 
ส านกังบประมาณไม่มสีทิธปิรบัลดจ านวนสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี ภูมซิ
รอล และบุคลากรสมคัรใจ จ านวน ๑๑ คน ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ แสดงเจตนาโดยชอบ
ดว้ยขัน้ตอนกระบวนการขอรบัถ่ายโอน และคณะอนุกรรมการบรหิารภารกจิถ่ายโอนฯ ภายใต ้ กกถ. ผูม้ี
อ านาจตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กไ็ดพ้จิารณาอนุมตัชิอบดว้ยกฎหมาย และอ านาจหน้าทีแ่ลว้  ชมรมโรงพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพต าบล (ประเทศไทย) จงัหวดัศรสีะเกษ จงึขอใหน้ายกรฐัมนตร ี และคณะรฐัมนตร ี ไดโ้ปรด
พจิารณา 

          1. พจิารณาทบทวนมตกิารเหน็ชอบรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เมื่อคราวการประชุมวนัที ่15 มนีาคม 2565  

                   2. พจิารณาสัง่การใหส้ านกังบประมาณ ถอืปฏบิตัติามกฎหมายพระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เรื่องหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการถ่าย
โอนภารกจิสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล 
ใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั วนัที ่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่ 19 ตุลาคม 
2564  

         3. พจิารณาใหส้ถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา นวมนิทราชนิี ภูมซิรอล บุคลากร
สมคัรใจถ่ายโอน จ านวน ๑๑ คน ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  ขอรบัถ่ายโอน ไดถ้่ายโอนใหท้นั
ภายในปีงบประมาณ 2566 โดยไม่ใหม้สีว่นราชการใดประวงิเวลาใหช้กัชา้  

         4. พจิารณาเหน็ชอบกรอบวงเงนิอุดหนุนทัว่ไป แก่สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 
พรรษา นวมนิทราชนิี และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ตามทีก่ าหนดการจดัสรรงบประมาณไวใ้น
คู่มอืหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการถ่ายโอนภารกจิสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี 
และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ใหแ้ก่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั วนัที ่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศ
ราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่ 19 ตุลาคม 2564 ตามขนาดหน่วยบรกิาร โดยขนาดเลก็ ใหส้นบัสนุน



งบประมาณ 1 ลา้นบาท/ปี ขนาดกลางใหส้นบัสนุนงบประมาณ 1.5 ลา้นบาท/ปี ขนาดใหญ่ใหส้นบัสนุน
งบประมาณ 2 ลา้นบาท/ปี                           

  จงึกราบเรยีนนายกรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณาสัง่การเร่งรดัน าเขา้คณะรฐัมนตร ีพจิารณา
ปรบัปรุงทบทวนรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ใหท้นัวนัองัคารที ่29 มนีาคม 2565 
 
 
                                                       ดว้ยความเคารพอย่างยิง่ 
    
 
                                      (นายเกยีรตคิุณ     ทว)ี 
                               ผูอ้ านวยการสถานีสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิ ภูมซิรอล  
                    ประธานชมรมโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล (ประเทศไทย)จงัหวดัศรสีะเกษ 
 
 
สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิ ภูมซิรอล                                     
โทรศพัท ์๐๔๕-๙๒๔๘๒๕ 


