รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความก้าวหน้ าและวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการดาเนินงานตามแผนกระจายอานาจด้านสุขภาพ

สงครามชัย ลีทองดี

โ ค ร ง ก า ร นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ส ถ า บั น วิ จั ย ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณ สุ ข

รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความก้ าวหน้ าและวิเคราะห์ ผลกระทบ
ในการดาเนินงานตามแผนกระจายอานาจด้ านสุ ขภาพ

สงครามชัย ลีทองดี

โครงการนีไ้ ด้ รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข

บทสรุปสาหรับผู้บริ หาร
การกระจายอานาจให้ท้องถิน่ พึ่งตนเองเป็ นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และได้มบี ทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญ
ได้แก่ พ.ร.บ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีหลักการสาคัญ ในการกาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการถ่ายโอนอานาจ
จากรัฐส่ ว นกลางไปสู่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (อปท.) อย่างเป็ นระบบ โดยมีแผนการ
กระจายอานาจฯ เป็ นเครื่องมือสาคัญ แม้ว่า ในภายหลังจะได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับ
ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักการการกระจายอานาจ ให้แก่ทอ้ งถิน่ ยังคงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง และ
เป็นเหตุผลสาคัญทีไ่ ด้มกี ารกาหนดให้มกี ารกระจายอานาจด้านสุขภาพเกิดขึน้
แนวคิดการกระจายอานาจด้านสุขภาพตามที่ปรากฏในแผนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึ่ง ถือ เป็ นแผนฯ ฉบับแรก ระบุ ว่ าการสาธารณสุ ขเป็ นภารกิจ สาคัญ ประการหนึ่ง ที่
ปรากฏในแผนฯ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ โดยระบุภารกิจด้านสาธารณสุขหลายประการที่
จะต้องมีการถ่ายโอนไปยัง อปท. ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกระจายอานาจด้านสุขภาพอย่าง
เป็ นรูปธรรมที่มคี วามสาคัญและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญของการปฏิรูประบบ
สุขภาพของไทย ข้อมูลจากการศึกษาและติดตามผลการดาเนินงาน ภายหลังการประกาศใช้
แผนการกระจายอานาจฯ (ฉบับแรก) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พบว่า การกระจายอานาจด้านสุขภาพ
ยัง ไม่ม ีค วามก้า วหน้ า ที่ช ัด เจนและเป็ น รูป ธรรมมากนัก แม้ว่ า จะมีก ารก าหนดภารกิจ ด้า น
สาธารณสุ ข ให้ม ีก ารถ่ า ยโอนให้ก ับ อปท. แต่ จ ากการติด ตามประเมิน ผล พบว่ า ไม่ ม ีก าร
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับขัน้ ตอนและวิธกี ารที่กาหนดไว้ในแผนฯ เท่าที่ควร คณะกรรมการ
กกถ. ในฐานะองค์ก รนโยบายระดับชาติ ที่ทาหน้ าที่กากับและติดตามการกระจายอานาจได้
ติดตามและทวงถามการดาเนินงาน ในประเด็นการกระจายอานาจด้านสุขภาพมาโดยตลอด และ
ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารปรับแนวทางการกระจายอานาจด้านสุขภาพในปี พ.ศ.
๒๕๔๙ ซึ่ง มีป ระเด็นที่ส าคัญ เกิด ขึ้น คือ การเสนอรูป แบบการถ่ ายโอนภารกิจ ให้แก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ หี ลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละ
พื้นที่ สี่รูปแบบ คือ ๑) ถ่ายโอนแบบแยกส่วน ๒) ถ่ายโอนเป็ นเครือข่ายบริการ ๓) จัดตัง้ เป็ น
องค์กรมหาชน และ ๔) จัดตัง้ หน่ วยบริการรูปแบบพิเศษ สาหรับกรณีรปู แบบการถ่ายโอนแบบ
แยกส่วน ได้มกี ารเสนอให้ถ่ายโอนสถานบริการในพืน้ ทีไ่ ปสังกัด อปท.ในระดับต่างๆ ซึง่ เป็ นจุด
เปลีย่ นทีส่ าคัญทีไ่ ด้มแี นวคิดที่เสนอให้มถี ่ายโอนสถานีอนามัยไปสู่ อปท. ในระดับต่างๆ ต่อมา
ในแผนการกระจายอานาจฯ ฉบับที่ ๒ ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเด็นการถ่ายโอน
สถานี อ นามัย ไป อปท. ได้ม ีก ารระบุ อ ย่า งชัด เจนไว้ใ นแผนฯ และมีก ารก าหนดเงื่อ นเวลา
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในระยะสุดท้ายของแผนฯ คือ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ หากไม่สามารถดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จก็ให้ถ่ายโอนให้ อบจ. ประเด็นการกระจายอานาจด้านสุขภาพจึงมุ่งไปประเด็นการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยไป อปท. เป็ นสาคัญ ช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
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กล่าวคือ คณะกรรมการ กกถ. ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ดาเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไป อปท. และ
ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มกี ารขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นและจริงจังที่อาศัยแรงผลักดันทาง
การเมืองและภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้มกี ารถ่ายโอน
สถานีอนามัยไป อปท. อย่างสมบูรณ์ โดยกาหนดเป้าหมายการถ่ ายโอนไว้ทงั ้ สิ้นจานวน ๓๕
แห่ง และได้มกี ารถ่ายโอนสถานีอนามัย ๒๒ แห่ง ได้สาเร็จเป็ นครัง้ แรก และตามมาอีก ๖ แห่ง
ในภายหลัง รวมเป็ น ๒๘ แห่ง ประเด็นการถ่ายโอนสถานีอนามัยไป อปท. เป็ นเรื่องที่น่าสนใจ
และได้รบั การเฝ้ามองจากผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นอย่างมาก เมือ่ วิเคราะห์แล้ว พบว่าในระยะแรกของการ
ถ่ายโอนมีปญั หาอุปสรรคในลักษณะของการเชื่อมต่อระบบทีย่ งั ไม่เรียบร้อยหลายประการ แต่ก็
สามารถแก้ไ ขและจัด การได้ดใี นระดับหนึ่ ง แต่ ปญั หาที่พ บคือยัง ขาดการวางแผนและแก้ไ ข
ปญั หาอย่างเป็ นระบบคือการพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของ อปท. ทัง้ ระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบตั ิการ รวมทัง้ ความไม่ชดั เจนและการสนับสนุ นนโยบายที่ยงั ไม่ดเี พียงพอ ส่งผลให้
สถานีอนามัยจานวน ๗ แห่งที่เป็ นเป้าหมายการโอนในระยะแรก ได้มกี ารยกเลิกการถ่ายโอน
ซึง่ มีสาเหตุทงั ้ ด้วยเหตุผลจากทางผูโ้ อนและผูร้ บั โอนประกอบกัน และการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ไป อปท. ในระยะต่ อ มาก็ไ ม่ ไ ด้ม ีก ารขับ เคลื่อ นอย่า งจริง จัง และชัด เจนอย่ า งเพีย งพอจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และในด้านของ อปท.
ที่รบั โอนก็เกิดความไม่มนใจและไม่
ั่
แน่ ใจต่อความยังยื
่ นของนโยบาย มี อปท. หลายพื้นที่ได้
ปรับเปลี่ยนท่าทีจากการยินดีรบั โอนไปสู่การปรับโครงสร้างกรอบอัตรากาลังและจัดสร้างสถาน
บริการ รวมถึงหาทางในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้วยตนเอง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมต่อ
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของการจัดการทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศในทีส่ ุด
โดยภาพรวมในประเด็นความก้าวหน้าของการกระจายอานาจด้านสุขภาพ พบว่าช่วง
เริม่ ต้นมีการเปลีย่ นแปลงอย่างช้าๆ และมีการเร่งรัดในช่วงปลายแผนฯ แม้ว่าการกระจายอานาจ
ที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขไทยจะได้มคี วามพยายามจัดรูปแบบมาแล้วหลากหลายรูปแบบ
อาทิ รูปแบบทีม่ คี ณะกรรมการสุขภาพระดับพืน้ ที่ (กสพ.) หรือ รูปแบบโรงพยาบาลมหาชน เช่น
ในกรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หรือ การจัดตัง้ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับพืน้ ทีห่ รือท้องถิน่
เป็นต้น แต่ทผ่ี ่านมาการโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท. ซึง่ เป็ นรูปแบบการกระจายอานาจโดย
การโอนสถานบริการแบบแยกส่วน กลับเป็ นประเด็นที่ได้รบั ความสนใจและจับตามองมากกว่า
ทัง้ ทีอ่ าจจะมีทางเลือกในการจัดระบบเพื่อการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพทีเ่ หมาะสมกับบริบท
และสภาพความเป็ นจริง กับบริก ารด้านสุขภาพที่มคี วามเฉพาะและเป็ นสินค้าสาธารณะที่ม ี
ผลกระทบต่ อสังคมมากกว่า ข้อ เสนอเชิงนโยบาย ในการศึกษาครัง้ นี้ จึงเสนอแนะให้มกี าร
ทบทวนการเลือกรูปแบบการกระจายอานาจทีร่ อบคอบและมีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ไม่ควร
กาหนดเป็ นรูปแบบพิมพ์เขียวเดียวทัง้ ประเทศ และควรศึกษาผลวิเคราะห์ในเชิงการปฏิบตั จิ ริง
ในแต่ละรูปแบบอย่างรอบคอบ แนวคิดการจัดระบบสุขภาพแบบเขตพืน้ ที่ น่าจะเป็ นอีกทางเลือก
หนึ่งทีน่ ่าสนใจทีจ่ ะสามารถบูรณาการแนวทางและรูปแบบการกระจายอานาจทีห่ ลากหลายไว้ใน
พืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพปญั หาและข้อจากัดด้านทรัพยากรใกล้เคียงกัน ซึ่งแต่ละรูปแบบของการกระจาย
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อ านาจได้เ คยมีอ งค์ค วามรู้แ ละการพัฒ นามาในระดับ หนึ่ ง ในสัง คมไทย ในช่ ว งเริ่ม ต้ น ใน
กระบวนการกระจายอานาจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็ นประเด็นที่อาจจะเป็ นทางออกที่สมควรนามา
วิเคราะห์และทดลองดาเนินการเพื่อเป็ นรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากกว่า
เพื่อให้การกระจายอานาจด้านสุขภาพตัง้ อยู่บนฐานความรู้ ความจริงและสร้างการมีส่วนร่วม
ของผูเ้ กีย่ วข้องในทุกระดับอย่างแท้จริง
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Executive Summary
Decentralisation is a fundamental of the state policy; it is a one of main scheme that
dedicated in the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540. The plan and
the process of Decentralisation to local government Act B.E. 2542, was enacted as a
sub-constitution law under the Constitution Act. The important principles is a
determining the procedures and timing period to transfer power from the central
government to the local government organisation (LGOs). The Decentalisation plan is
an important and systematic mechanism of successfully the Decentralisation policy.
Although later it was announced the new Constitution in the year of 2550 the
principle of decentralization is to remain unchanged additionally it is a major reason
has been given the decentralised in health care reform occurs.
The concept of decentralisation in health, as shown in the decentralisation plan B.E
2543, it is the first issue states that a public health is a priority, one of which appears
in the promotion of quality of life function. The mission identified several public
health activities need to be transferred to the LGOs. This is part of the decentralisation
of health is an important and concrete result in a major transformation of the Thai
health care reform. Data from the study and follow-up operations shows that after
promulgation of the decentralisation plan (first edition) in the year 2543 was the
decentralisation of health, there is yet no clear and concrete progress as much. Despite
there were some public health activities to be transferred to local governments.
However, the evaluation was not operating in accordance with the procedures and
methods set forth in the Plan. The National Board of Decentralisation-NBD as a
national policy organization who’s acted as supervising and monitoring body of the
policy are often and call for an operations on the issue of decentralisation in health.
As a result, the Ministry of Health-MoPH has a fine way for the decentralisation of
health in the year 2549, which important issues arise. The proposed models of
transferring the mission to the local government on a variety of forms to suit the
availability and circumstances of each area of four types: 1) transfer Split 2) transfer
to Network 3. ) establish a public organisation, and 4) establishment of the Service
Delivery Unit. In case of split transfer model as a separate unit has offered to transfer
facilities in areas under the LGOs at different levels. This is an important turning
point was an idea that is proposed to transfer the health centre to the LGOs at the
different levels. The decentralization plan in Volume 2, published in the Year 2551
issue of the health centre has to transfer to the LGOs has been clearly defined in the
Plan. The Health centre-HC determining the complete the final phase of the plan is
that if the end of year 2553 can not proceed to completion, and then transferred to the
Provincial Administration Organisation- PAO. The direction of health
decentralisation is to focus on health centre transferred to local governments is critical
to that time have undergone significant changes. The NBD has approved the transfer
of the health center to local governments then in the late of year 2550 has been
seriously driven and living an intensely driven political leadership of the senior
administrators of the MoPH were successfully completed on issue of the Health
Centre transfer to the LGOs. Perfectly targeted transfers by the total number of 35 and
has transferred 22 of the Health Centre has completed at the first time and followed
for 6 of the later included as a transfer 28 of the Health Center to the LGOs. It is an
interesting and has been watching a lot of people involved. Regarding on evaluation
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found that in the first phase of the transfer of the obstacles in the nature of the
connection that many unsettled, however, it was solved by approach manage well on a
certain level. Yet the problem is a lack of planning and problem solving in a
systematic way is to develop the strength and capabilities of the LGOs staff both the
executive and operative level. Including uncertainty and policy advocacy that is not
good enough that result of the Health Center from 7 to target the transfer of the first
stage had to cancel the transfer with caused both by reason of the transferor and the
transferee of the same. In later stage of the Health Centre transfers to local
governments scheme has not been driven very strongly and clearly enough, especially
in the central policy of the MoPH. Additionally in the local governments
administrators that they are no clear in the uncertainty and ensure the sustainability of
policies, there are many areas has changed the attitude of willing to transfer to the
staff recruit plan by themselves. As well as find a way to produce and develop their
own staff which wide affect the overall efficiency and fairness of the health resources
allocation
and
distribution
in
the
countries.
Overall progress on the issue of health decentralisation was beginning to change
slowly and has accelerated in the late plan. Although the health decentralisation that
occurred in the Thai health system will have been trying to format a variety of
models, such as the Local Area Health Broad-LAHB, public organisation hospitalsPOH, the Local Health Fund-LHF, etc. With regard to the Health Center under the
local governments, this is a form of decentralisation by transferring a separate facility
that have received attention and watch over both may have the option of decentralised
system for health care appropriate to the context and reality. Due to health services
that are specific, and public goods that much affect society. In this study, It is
therefore proposed to review and select a form of decentralisation and careful analysis
is very comprehensive. It should not be the single blueprint as a model nationwide.
This is important topic that should be studied and analysed in terms of actual practice
in each model carefully. Alternatively of the area health administration is one of
health decentralisation it would be the alternative of interest can be integrated
guidelines and form of decentralization in a variety of areas with problems and
resource constraints similar. Each form of decentralization has been a body of
knowledge and developed a certain level in Thai society. In the beginning, in the
process of decentralisation of health, this is an issue that might be a solution that
should be analysed and were taken to a form appropriate to the context of each area.
The health decentralisation is based on knowledge, evidences and a participation of
stakeholders at all levels.
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
กระแสการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของโลกในปจั จุบนั ได้แก่ ๑) การกระจายอานาจ ๒) การ
เพิ่ม อ านาจให้แ ก่ อ งค์ก รในระดับ ท้อ งถิ่น และ ๓) การเพิ่ม สิท ธิแ ละอ านาจของสตรี การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ สามประการที่กล่ าวนี้นับเป็ นทิศ ทางการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของโลกในยุค
ปจั จุบนั (International Development Research Centre: 2008) สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนา
องค์กรปกครองในระดับท้องถิน่ ที่จาเป็ นต้องเน้ นการเปลี่ยนแปลงโดยการกระจายอานาจเพื่อ
เพิม่ ความรับผิดชอบของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคต่อรัฐบาลในระดับท้องถิน่ โดยมีเป้าหมาย
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความเป็ นประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ
(Litvack, J.et al.: 1998) จึงเป็นทีม่ าสาคัญของการกระจายอานาจ ในกรณีของประเทศไทยได้ม ี
หลักการในการให้อสิ ระและเพิม่ บทบาทขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่าง
มากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลักการดังกล่าวได้มกี ารกาหนดไว้ใน รัฐธรรมนู ญการปกครอง
แห่งราชอาณาจักรไทยเป็ นครัง้ แรกในฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทีบ่ งั คับใช้ในปจั จุบนั ก็ได้ม ี
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอาไว้อย่างชัดเจน สาหรับแนวคิด
การกระจายอานาจด้านสุขภาพ ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องจากกระแสหลักของการกระจายอานาจ ได้ม ี
การพัฒนาและก่ อ รูป ขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรมภายหลังจากรัฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ มีผ ลบัง คับ ใช้ ซึ่ ง สาระส าคัญ ที่ ป รากฏในบทบัญ ญั ติ ใ นหมวด ๕
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ได้กาหนดให้รฐั ต้องกระจายอานาจการปกครองไปสู่ทอ้ งถิน่ เพื่อให้
องค์กรในระดับท้องถิน่ สามารถพึ่งตนเองและมีอานาจตัดสินใจในกิจการท้องถิน่ ของตนได้เอง
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาเศรษฐกิจ ท้อ งถิ่น และระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิน่ ได้อย่างทัวถึ
่ ง จากหลักการและแนวทางตาม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนู ญดังกล่าว ทาให้มกี ารตรากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องตามมาได้แก่ พ.ร.บ.
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ขึน้ มา โดยมีสาระหลักเพื่อกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง รวมทัง้ ให้มกี ารกาหนด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการถ่ายโอนอานาจจากรัฐส่วนกลางไปสู่ อปท. อย่างเป็ นระบบ ตาม
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีร่ ฐั ต้องจัดทาขึน้ ตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายว่า ด้ว ยการก าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อ งค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นดังกล่าว หลักการการกระจายอานาจที่กล่าวแล้ว แม้ว่าจะได้มกี ารประกาศบังคับใช้
รัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ใหม่ใ นปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สาระและหลัก การตามแนวคิด การกระจายอ านาจ
1

ดังกล่าวยังคงเดิมไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง คงมีเพียงแต่การเพิม่ เติมรายละเอียดให้ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และเน้ นให้มกี ารดาเนินการโดย
คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนเป็ นสาคัญ ๑ จากกรณีดงั กล่าวเมื่อวิเคราะห์หลักการของการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพตามที่ปรากฏในแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ ถือเป็ นแผนกระจายอานาจทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบับ แรก พบว่ า การ
สาธารณสุขเป็ นภารกิจสาคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในแผนปฏิบตั กิ ารด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ซึง่ เป็นหนึ่งในหกด้านของภารกิจทีจ่ ะต้องมีการถ่ายโอนไปยัง อปท.๒ ดังนัน้ จึงถือได้ว่าการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพเป็ นเรื่องที่มคี วามสาคัญและเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นพลวัต ร
ในประเด็นนี้เป็ นอย่างมากของบริบทของสังคมไทย จากการติดตามผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
แม้ว่าได้มกี ารประกาศใช้แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับแรก)
ในปี ๒๕๔๓ แล้วก็ตาม กระบวนการกระจายอานาจด้านสุขภาพหรือ การสาธารณสุข ยังไม่ม ี
ความก้าวหน้ า ที่ช ัดเจนและเป็ น รูป ธรรม สอดคล้อ งกับ ขัน้ ตอนที่ก าหนดไว้ใ นแผนฯ อย่า ง
เท่าที่ควรจะเป็ น แม้ว่าจะได้มกี ารดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจอยู่ในระดับหนึ่งแต่
ภารกิจสาคัญที่ควรจะถูกถ่ายโอนยังไม่มคี วามก้าวหน้าเพียงพอที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ (ดิเรก ปทั มสิรวิ ฒ
ั น์ :๒๕๔๙) ซึ่งสอดคล้อ งกับผลการศึกษาของปรีดา แต้
อารักษ์และคณะ (๒๕๕๑) พบว่าการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขยังมีความคืบหน้า
ไม่มากนัก ซึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการและการออกกฎหมายใหม่ด้าน
สุขภาพในประเด็นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับนโยบายสาคัญ๓ ประกอบกับภารกิจบางอย่างจาเป็ นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมอย่างเป็ นระบบและเป็ นขัน้ ตอนจึงเป็ นผลให้มกี ารทบทวนและปรับแผนการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพเกิดขึน้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อติดตามผลการเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ส าคัญ ในการกระจายอ านาจด้ า นสุ ข ภาพ ก็ เ ป็ น ผลมาจากการท างานเชิ ง รุ ก ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข (นายแพทย์มงคล ณ สงขลา) ที่เข้ารับตาแหน่ งในช่ว ง
๑

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.. ๒๕๕๐ ‚มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิน่ ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมใน
การดาเนินการตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศในท้องถิน่ ให้ทวถึ
ั ่ งและเท่าเทียมกันทัวประเทศ
่
รวมทัง้
พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนัน้ ...‛
๒
ภารกิจทัง้ ๖ ด้านได้แก่ ๑) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ๒) ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ๓) ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและ
การท่องเทีย่ ว ๕) ด้านการบริหารจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และ ๖) ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปญั ญาท้องถิน่
ในช่วงดังกล่าวมีการปรับปรุ งและปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่และการประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของรัฐบาลขณะนั้น
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กันยายน ๒๕๔๙- ๒๕๕๑๔ หนึ่งในผลงานที่สาคัญของการปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพ คือการ
ผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท. ซึง่ ส่งผลให้เกิดการกระจายอานาจด้าน
สุขภาพอย่างเป็ นรูปธรรมโดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท.ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมีสถานีอนามัยกลุ่มแรกจานวน ๒๒ แห่งได้มกี ารถ่ายโอนไปสังกัด อปท.๕ นับเป็ นก้าวย่างที่
น่ าสนใจและมีนัยสาคัญต่อการกระจายอานาจด้านสุขภาพเป็ นอย่างมาก ซึ่งเป็ นเรื่องที่ได้รบั
ความสนใจและเฝ้ าติดตามการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี้ จากหลายฝ่ายเป็ นอย่างมาก การกระจาย
อ านาจโดยวิธ ีก ารถ่ า ยโอนสถานี อ นามัย จากผลการประเมิน ในเบื้อ งต้ น พบว่ า กลไกและ
กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยยังมีความล่าช้าและมีขอ้ ขัดข้องในรายละเอียดหลายประการ
(สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ: ๒๕๕๑) และผลการศึกษาในโครงการติดตามการดาเนินงานถ่า ย
โอนภารกิจสถานีอนามัยของสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (สพกส.) ยังมีปญั หาอุปสรรคอยู่หลายประการ ทัง้ ปญั หาระดับพืน้ ที่ ระดับผูป้ ฏิบตั ิ
และปญั หาเชิงนโยบาย (สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ : มปท) และประกอบกับการที่คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (กกถ.)ได้กาหนดให้มกี ารปรับปรุงแผนการกระจายอานาจ โดยประกาศบังคับใช้
แผนการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
แผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒)
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑๖ ยิง่ เป็ นการยืนยันและแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในทิศทางการกระจายอานาจของ กกถ. ว่าในเชิงหลักการของการถ่ายโอนภารกิจยังไม่
เปลีย่ นแปลง แต่ในขณะเดียวกันข้อประจักษ์ในเบือ้ งต้นจากผลการดาเนินงานการถ่ายโอนเท่าที่
พบจากการศึกษาในหลายกรณี ศึกษาพบว่า การกระจายอานาจด้านสุขภาพยังมีปญั หาทัง้ ใน
ด้านความก้าวหน้าและมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนต่อเนื่องอยู่หลายประการ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาบ้าง
แล้ว และโดยเฉพาะกรณีสาหรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
และการรักษาพยาบาล ซึง่ เมื่อพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในแผนฯ ทัง้ สองแผนคือแผนการ
กระจายอานาจฯ และแผนปฏิบตั กิ ารฯ ทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจฯ ดังกล่าวกาหนดว่าจะต้องโอนไปสู่ อปท. ตามขอบเขตขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ทิ ก่ี าหนด
ไว้ในแผนฯ ทัง้ กรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาล ซึง่ จากการศึกษาในรายละเอียด
ของแผนฯดังกล่ า วสามารถสรุปภาพรวมทัง้ ในกรณีทงั ้ การถ่ ายโอนทัง้ สองหน่ ว ยงานเท่า ที่
ปรากฏในแผนฯ กล่าวคือกระทรวงสาธารณสุขจะต้องจัดทาหลักเกณฑ์และวิธปี ระเมินความ
พร้อม เสนอต่อ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)
ด้วยเหตุ น้ีทงั ้ สองฝ่ายคือผู้โอนและผู้รบั โอนจะต้องพัฒนากลไกรองรับการถ่ ายโอนให้มคี วาม
๔

เป็ นรัฐบาลเฉพาะกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายหลังจากการยึดอานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙
๕
จากเป้าหมายในการถ่ายโอนสถานีอนามัยนาร่องทีก่ าหนดไว้ในครัง้ แรกจานวน ๓๕ แห่ง
๖
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๐ ง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
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ชัดเจนและเป็ นระบบ และประเด็นส าคัญ คือ เรื่องงบประมาณที่จะต้อ งจัดการตามแนวทางที่
กาหนดไว้ใ นแผน รวมถึงการจัดทาคู่มอื รายละเอียดต่างๆ ในการถ่ายโอน เป็ นต้น ประเด็น
เหล่านี้เป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่จาเป็ นต้องติดตามวิเคราะห์ทบทวนให้มขี ้อมูลเชิงประจักษ์ท่ี
ส าคัญ ว่ า ในเรื่อ งการกระจายอ านาจด้า นสุ ข ภาพเท่ า ที่ไ ด้ม ีก ารด าเนิ น งานมานับ ตัง้ แต่ มี
แผนการกระจายอานาจฉบับแรก ได้มคี วามก้าวหน้ าในการดาเนินงานตามแผนทัง้ สองฉบับ
อย่างไร และจะถือ ว่ามีความก้าวหน้ ามากน้ อ ยเพียงใด รวมทัง้ จะต้อ งวิเคราะห์ผ ลกระทบที่
เกิดขึน้ จากกระบวนถ่ายโอนทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และอาจจะเกิดขึน้ ในภายภาคหน้าว่ามีผลกระทบใน
ทางตรงและทางอ้อ มต่ อ ระบบสุ ขภาพอย่างไร และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นหลักฐานทางวิชาการในการ
พัฒนานโยบายนี้ต่อไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ
ด้วยเหตุน้ีจงึ จาเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้านในเชิงวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้า
และผลกระทบของการดาเนินนโยบายการกระจายอานาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและทบทวนนโยบายให้มคี วามเหมาะสม และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง เพื่อให้กระบวนการกระจายอานาจไปสู่ อปท. เป็ นไปโดยเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของรัฐและเป็ นกระบวนการที่เกิ ดจากการมีส่วนร่วมและเป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ อันจะยังประโยชน์ สูงสุดให้แก่ประชาชนให้ได้รบั
บริก ารสาธารณะด้านสุ ข ภาพที่ดีแ ละมีคุ ณภาพ ตามแนวนโยบายแห่ง รัฐ ที่ ไ ด้บ ัญ ญัติไ ว้ใ น
กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ทบทวนความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามนโยบายกระจาย
อานาจด้านสุขภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นในบริบทของ
ระบบสุขภาพไทยนับตัง้ แต่ ภายหลังการเกิดกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จนถึงปจั จุบนั
๑.๒.๒ เพื่อ เสนอแนะเชิง นโยบายในการด าเนิ น แนวทางการกระจายอ านาจด้า น
สุขภาพบนพืน้ ฐานข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
๑.๓ วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ขอ้ มูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
สังเคราะห์เ ป็ นผลการศึก ษาและพัฒ นาเป็ นข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย โดยได้มกี ารประยุกต์
วิธกี ารเชิงคุณภาพโดยนาเทคนิค ‘Policy Ethnography Technique’ (Strong and Robinson:
1990) ซึง่ เป็นเทคนิคในการวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ น้นการศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ โดย
การศึก ษาวิจยั ทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณ์ ผู้แ สดง (Actors) ที่มบี ทบาทจริงอยู่ใ น
ช่วงเวลาของการดาเนินนโยบาย ประกอบกับการค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์เพิม่ เติมด้วยเทคนิคที่
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เหมาะสม เพื่อทราบปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ กี่ยวข้องกับนโยบาย (Interactive Policy Actors) เพื่อ
นาเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงดาเนิน นโยบายในประเด็นสาคัญทีเ่ กี่ยวกับ
How and Why ของการดาเนินนโยบายนัน้ ๆ เทคนิควิธแี บบนี้จะเหมาะสมกับการศึกษาการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ใิ นแง่การเกิดขึน้ จริงของนโยบายในโลกแห่งความเป็ นจริงของพืน้ ทีต่ าม
สถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกันในแต่ละระดับขององค์การ (focused on policy in action in real
world situation at different levels within organization) ซึง่ จะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทและการ
ปรับตนของผูเ้ กีย่ วข้องกับนโยบายในพืน้ ทีร่ ะดับต่างๆกัน
กรอบการวิจยั อยู่ภายใต้คาถามวิจยั ทีส่ าคัญคือ ๑) นโยบายกระจายอานาจด้านสุขภาพ
มีความก้าวหน้ าอย่างไรนับตัง้ แต่การเกิดขึน้ ของกฎหมายว่าการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Progressive and Implementing of policy)
๒) อะไรคือผลกระทบของนโยบายที่เกิดขึน้ และผลกระทบต่อเนื่องคืออะไรและมี ผลอย่างไร
(Expectation and Expected consequence of policy) ๓) อะไรคือปญั หาของการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ิ (Problem of policy mechanism and system) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ข้อเสนอการกระจายอานาจด้านสุขภาพ โดยเป็ นกระบวนการทางานวิชาการเพื่อการพัฒนา
นโยบายร่ ว มกับ คณะกรรมการและผู้ เ ชี่ย วชาญ รวมทัง้ ผู้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งในบริบ ทจริง ของ
กระบวนการกระจายอ านาจด้านสุ ขภาพ ที่ได้ดาเนินกระบวนการศึกษา และติดตามผลและ
ความก้าวหน้ าการกระจายอ านาจด้านสุ ข ภาพ ภายใต้ก ารสนับสนุ น ของสถาบัน วิจ ยั ระบบ
สุขภาพ (สวรส.)
๑.๔ กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาในเชิง คุ ณ ภาพเป็ น หลัก ภายใต้ ก รอบแนวคิด ของ
กระบวนการวิจยั ดังต่อไปนี้
๑. แผนการกระจายอานาจให้ แก่ อปท. ตามกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้นตอนกระจายอานาจฯ

๒. ความก้ าวหน้ าใน
การดาเนินนโยบาย

๓. การวิเคราะห์ การกระจาย
อานาจโดยการถ่ ายโอนสถานี
อนามัย

๔. วิเคราะห์ การนา
นโยบายไปสู่ การ
ปฏิบัติ

๕. ข้ อเสนอในการพัฒนา
นโยบาย
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๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายจากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อจัดทาเป็ นข้อเสนอทาง
วิชาการในประเด็นการพัฒนานโยบายการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
๒. ได้เอกสารวิชาการที่เป็ นหลักฐานทางวิชาการ (Evidence-based Sugesstion) ที่
เป็ นการติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าและการประเมินผลกระทบของการดาเนินงานตาม
แผนการกระจายอานาจด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการเสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและสภาพความเป็นจริงเพื่อการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ ารการกระจายอานาจทีเ่ หมาะสม
กับทิศ ทางการกระจายอ านาจด้า นสุ ขภาพที่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของประชาชนและ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

6

บทที่ ๒
นโยบายการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
๒.๑ ความสาคัญและความเป็ นมาของการกระจายอานาจ
รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทย ภา ย ห ลั ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ในป
พ.ศ. ๒๔๗๕ กฎหมายรัฐธรรมนู ญถือเปนกฎหมายที่กาหนดกรอบความสัมพันธของอานาจ
อธิปไตย ซึง่ ได้แก่ อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหารและอานาจตุลาการ ถือเป็ นอานาจสูงสุดใน
การปกครองประเทศ อานาจการบริหารซึ่งเป็ นหนึ่งในสามอานาจทีส่ าคัญดังกล่าว ก็มกี ารตรา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อจัดระเบียบการจัดแบ่งระบบการบริหาร
ประเทศ การจัดแบ่งระดับอานาจการบริหารแบ่งออกเป็ นสามส่วนตามระดับของอานาจ ได้แก่
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมภิ าค และสวนทองถิน่ สาหรับความสัมพันธระหวางอานาจรัฐ
กับประชาชนก็ถูกกาหนดโดย กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองทองที่ ซึง่ ดูเหมือนว่าเป็ น
การกระจายอ านาจการปกครองให้ม ี ก านัน ผู ใ หญบาน ในระดับ ท้อ งที่ แต่ ก็พ บว่า การจัด
ความสัมพันธ์อย่างนี้กลับกลายเปนว่า กานัน ผูใ้ หญ่บ้านเป็ นกลไกของรัฐมากกวาตัวแทนของ
ประชาชน
การกระจายอานาจรัฐใหทองถิน่ หรือ การปกครองสวนทองถิน่ ของประเทศไทยไดเริม่
ขึ้นอยางจริงจังนับตัง้ แต่ การตรา พระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖๗
ขึน้ และมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเรื่อยมาจนถึง พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
ก าหนดใหจัด ตัง้ เทศบาลขึ้น เปนหนวยปกครองตนเองของประชาชน มีก ารแบ่ง ระดับ ของ
เทศบาลออกเปน ๓ ประเภท คือ เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตอมาในป
พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลไดนาเอารูปแบบการปกครองทองถิน่ แบบสุขาภิบาลที่เคยตัง้ ขึน้ แล้วใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ออกมาประกาศใชอีกครัง้ ตามพระราชบัญญัตสิ ุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อ
ใหสามารถจัดตัง้ การปกครองทองถิน่ ไดงาย และกวางขวางขึน้ อีก แมจะมีลกั ษณะเปนการปก
ครองทองถิ่ น ไมเต็ ม รู ป แบบเทากั บ เทศบาลก็ ต าม ในปพ.ศ. ๒๔๙๘ ไดมีก ารตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
ให้มกี ารจัดตัง้ องคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ขึน้ เปนนิตบิ ุคคลและเปนราชการบริหารสวนภูมภิ าค แตมีผูวา

๗

แมวาไดเคยมีการทดลองกระจายอานาจ โดยจัดตัง้ สุขาภิบาลทาฉลอม ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ ๕
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๘ แต่กไ็ ม่มคี วามชัดเจนในทางปฏิบตั มิ ากนัก
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ราชการจังหวัดทาหนาทีฝ่ ายบริหาร และ สภาจังหวัดเปนฝายนิตบิ ญ
ั ญัตซิ ง่ึ เปนสภาเลือกตัง้ จาก
ประชาชน ในปเดียวกันนี้ จอมพล ป. พิบูล สงคราม ซึ่งดารงต าแหนงนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดเดินทางไปตางประเทศและไดเห็นราษฎรในทองถิน่ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปมีสวนรวมในการดูแลทองถิน่ จึงเกิดความคิดในการจัดตัง้ สภา
ต าบลขึ้น ในประเทศไทย และได้ม ีค าสัง่ กระทรวงมหาดไทยที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ ลงวัน ที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เกี่ยวกับการจัดตัง้ สภาตาบลทัวประเทศ
่
จานวนกวา ๔,๘๐๐ แหง ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการสวนตาบล พ.ศ. ๒๔๙๙ ขึน้
ดวย เพื่อจัดตัง้ ตาบลทีเ่ ปนชุมชนขนาดใหญขึน้ เปน ‚องคการบริหารสวนตาบล‛ จึงถือเป็ นองค
กรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ มีฐานะเปนนิตบิ ุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง นับวาเปนการจัดตัง้ องคกรการ
ปกครองในระดับตาบลเพื่อใหประชาชนไดเรียนรูและฝกปฏิบตั ปิ ระชาธิปไตยทัวประเทศขึ
่
น้ เป
นครัง้ แรก แตตอมาองคการบริหารสวนตาบลทีเ่ ปนนิตบิ ุคคลนี้ถูกยกเลิกหมดเพราะความไมพร
อมตางๆ ทัง้ ดานรายไดและบุค ลากร จึงคงเหลือ แตสภาต าบลเทานัน้ ตอมาในป พ.ศ.
๒๕๓๗ มีการจัดตัง้ สภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบลเปนนิตบิ ุคคลทัวประเทศ
่
ตาม
พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีผลใหยกเลิกสภาตาบลทีม่ อี ยูเดิมทัง้ หมดและเกิดมี
สภาต าบลขึ้นใหมที่มฐี านะเปนนิติบุคคล ตัง้ แตวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา
จานวน ๖,๒๑๖ แหง และมีสภาตาบล (ทีม่ รี ายไดถึงเกณฑกาหนดเฉลีย่ ๓ ป ยอนหลัง ไม
ต่ากวาปละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท) จัดตัง้ ขึน้ เปนองคการบริหารสวนตาบล (อบต.) และเปนราชกา
รสวนทองถิน่ จานวน ๖๑๘ แหง ตัง้ แตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา สาหรับ
กรุง เทพมหานครและเมือ งพัท ยา ไดถู ก จัด ตัง้ เปนการปกครองทองถิ่นรูป แบบพิเ ศษ ตาม
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามลาดับ (ชยาวุธ จันทรและคณะ: ๒๕๔๓)
ปจจุบนั มี อบจ.ในทุกจังหวัดๆ ละหนึ่งแหง รวมทัง้ สิน้ ๗๕ แหง ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลและมีพน้ื ที่
รับผิดชอบทัง้ จังหวัดทับซอนกับพืน้ ทีข่ องการบริหารราชการสวนทองถิน่ อื่น คือ เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตาบลในจังหวัดนัน้ ทาหนาทีใ่ นการประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
รัฐบาล และตัวแทนหนวยงานของรัฐ โครงสรางของการปกครองสวนทองถิน่ ของประเทศไทย
จึงเปนระบบการปกครองสวนทองถิน่ ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับจังหวัดซึง่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับบน (Upper Level) คือ องค
การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
๒. ระดับชุมชนเมืองและชนบทซึง่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับลาง (Lower
Level) ไดแก เทศบาลและองคการบริหารสวนตาบล
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นอกจากนี้ ยังมีการปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา จะเห็นได้ว่าพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ผานมา ขาดความชัดเจนและ
ไม่ม ีค วามตอเนื่ อ ง อีก ทัง้ มีรูป แบบอัน หลากหลายกอให้เ กิด ความสับ สนตอสาธารณชน
เนื่องจากมีพน้ื ฐานการปกครองจากบนสู ลางที่ยดึ การรวมอานาจเขาสูสวนกลางอยางเปนระบบ
ตลอดมา มิไดเกิดจากการรวมกลุมของประชาชนอยางในประเทศตะวันตก เปนการดาเนินการ
โดยรัฐบาลกลาง อานาจรัฐสวนใหญจึงยังรวมศูนยอยูท่สี วนกลางและสวนภูมภิ าค สาหรับ
หน่ วยการปกครองในองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการพัฒนานอยมาก แม้ว่ารูปแบบที่
เกิดขึน้ สงผลดีในดานความเปนเอกภาพและความสะดวกในการบริหารจัดการจากส่วนกลาง
แตก็ทาใหเกิดขอจากัดในการบริหารจัดการดานอื่น เชน การบริหารแบบรวมศูนยทัง้ ประเทศ
ทาใหตองดูแลปญหาของประเทศในภาพรวม ปญหาของทองถิน่ จึงมีความสาคัญนอยกวาตลอด
ระยะเวลา ๗๐ ปทีผ่ านมา การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทีเ่ กี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผนดินเนนอยูท่กี ารปรับปรุงอานาจของทางราชการใหกระชับขึน้ เทานัน้ หรือไมก็เปนการแบ
งอานาจในระหวางหนวยงานราชการดวยกันเองโดยกระทรวงมหาดไทยเปนกลไกหลักและ
กลไกนาในการบริหารราชการทัวประเทศ
่
โดยเฉพาะในระดับจังหวัด เมื่อกิจกรรมของรัฐใน
การดาเนินการพัฒนาประเทศไดมีการขยายบทบาทมากขึน้ กระทรวงตางๆก็เริม่ ขยายงานของ
ตนจากสวนกลางไปยังสวนภูมภิ าค ทาใหกระทรวงมหาดไทยมิใชกลไกของรัฐเพียงหนวยงาน
เดียวที่สมั พันธกับประชาชนในจังหวัด อาเภอและตาบล ดังตัวอย่างที่ผานมาในแผนพัฒนา
ชนบท พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดก าหนดให มี
๔ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข ตอมาไดขยายเป
น ๖ กระทรวงหลัก โดยเพิม่ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นการเน้นการ
ขยายงานทีเ่ ป็นการสังการจากส่
่
วนกลางเช่นเดิม
อยางไรก็ตาม การถายโอนอานาจหน้ าที่แทนที่จะกระจายไปยังจังหวัด แตกลับ
กระจายไปยังกรม และหนวยงานของสวนกลางก็ขยายตัวไปตัง้ หนวยยอยในสวนภูมภิ าค ทา
ใหมีการขยายตัวของกรมออกไปอยางมาก งบประมาณของรัฐจึงเอื้ออ านวยตอการขยายตัว
ของราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรมและกองตางๆ มากกวาการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ผลทีต่ ามมาของการรวมศูนยงบประมาณอยูทส่ี วนกลาง ก็
คือสถานภาพทีอ่ อนแอของจังหวัดหรือเมือง ปญหาในทองถิน่ ไมไดรับการตอบสนองอยางทันท
วงทีและได้รบั การแกไขอยางมีประสิทธิภาพ เชนปญหาการแยงชิงทรัพยากรในทองถิน่ ปญหา
มลภาวะจากขยะ ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกันสวนกลางไมสามารถแกปญหา
สาคัญ ๆ ทีเ่ ปนปญหาของชาติได เชน ปญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ปญหาความเท
าเทียมกันในสังคม ปญหาการกระจายรายได เปนตน สภาพปญหาที่เกิดขึน้ ลวนสะทอนถึง
การเติบโตจนเกินการ (Over-development) ของกรม และการด้อยพัฒนาเกินไปของเมือง
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(Under-development of Towns) ซึง่ เมืองในทีน่ ้หี มายถึง จังหวัดตางๆ อยูหางไกลจากมหานคร
(ชูชยั ศุภวงศ และคณะ: ๒๕๔๔)
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สังคมไทยประสบความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนเพื่อจัดทารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยกาหนดเป้าหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการ
ปฏิรปู การเมือง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดใหความสาคัญกับ
การกระจายอานาจการปกครองไปสูทองถิน่ โดยไดกาหนดไวในหมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แหงรัฐมาตรา ๗๘ กาหนดใหรัฐตองกระจายอานาจใหทองถิน่ พึ่งตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการของทองถิน่ ไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทัง้ โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทัวถึ
่ งและเทาเทียมกันทัวประเทศ
่
รวมทัง้
พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขนาดใหญ โดยคานึงถึงเจตนา
รมณของประชาชนในจังหวัดนัน้ จึงนับเป็ นก้าวทีส่ าคัญของการกระจายอานาจไปสู่ส่วนปลายที่
สาคัญของสังคมไทย
๒.๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กฏหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มเี จตนารมณ์ทจ่ี ะกระจายอานาจสูทองถิน่ ดังจะเห็นไดจาก
มีบทบัญญัตทิ ่เี กี่ยวกับการปกครองสวนทองถิน่ อย่างชัดเจน นับว่าเป็ นการให้ความสาคัญเป็ น
อย่างมากในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้คอื
มาตรา ๒๘๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิน่ ตาม
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่
มาตรา ๒๘๓ ทองถิ่นใดมีลกั ษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสทิ ธิไดรับจัดตัง้ เป
นองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ การกากับดูแลองคกรปกครองสวนท
องถิน่ ตองทาเทาที่จาเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุ มครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิน่ หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวมทัง้ นี้จะกระทบถึงสาระสาคัญแห
ง หลัก การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น หรือ นอกเหนื อ จากที่
กฏหมายบัญญัตไิ ว มิได
มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้ หลายยอมมีค วามเปนอิส ระในการ
กาหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อานาจหนาที่ ของตนเองโดยเฉพาะการกาหนดอานาจและหนาทีร่ ะหวางรัฐกับองคกรปกครองส
วนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัตโิ ดยคานึงถึงการกระจายอานาจเพิม่ ขึน้ ใหแกทองถิน่ เปนสาคัญ เพื่อพัฒนาการกระจาย
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อานาจเพิม่ ขึน้ ใหแกทองถิน่ อยางตอเนื่อง ใหมีกฎหมายกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจ ซึง่ อยางนอยตองมีสาระสาคัญดังตอไปนี้
(๑) การกาหนดอานาจและหนาทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง
(๒) การจัดสรรสัดสวนภาษี และอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยคานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองส
วนทองถิน่ ดวยกันเองเปนสาคัญ
(๓) การจัดใหมีคณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งทาหนาทีต่ าม (๑) และ (๒) ประกอบดวย
ผูแทนของหนวยราชการทีเ่ กี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูทรงคุณวุฒ ิ
ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฏหมายบัญญัตโิ ดยมีจานวนเทากัน ในกรณีทม่ี กี ารกาหนดอานาจและหน
าที่และการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ (๒) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดแลว
คณะกรรมการตาม (๓) จะตองนาเรื่องดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินห
าปนับแตวันที่มกี ารกาหนดอานาจและหนาทีห่ รือวันที่มกี ารจัดสรรภาษี และอากรแลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดอานาจหนาที่ และการจัดสรรภาษีและอากรทีไ่ ด
กระท า ไปแลวทัง้ นี้ ตองค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิม่ ขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสาคัญ การ
ดาเนินการตามวรรคสี่ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลวใหมี
ผลใชบังคับได
มาตรา ๒๘๕ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองมีสภาทองถิน่ และคณะผูบริหารทอง
ถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ ตองมาจากการเลือกตัง้ คณะผูบริหารทองถิน่ หรือผู
บริห ารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน หรือ มาจากความเห็นชอบของ
สภาทองถิน่ การเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ และคณะผูบริหารทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ ทีม่ า
จากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน ใหใชวิธอี อกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิก
สภาทองถิน่ คณะผูบริหารทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ มีวาระการดารงตาแหนงคราวละสี่ปี
คณะผูบริหารทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ จะเปนขาราชการซึ่งมีตาแหนงหรือเงินเดือนประจา
พนักงานหรือลูกจางของ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวนทองถิน่ มิได
คุณสมบัติของผูมสี ิทธิเ ลือกตัง้ และผู มสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ หลักเกณฑและวิธ ีการเลือ กตัง้
สมาชิก สภาทองถิ่น คณะผู บริห ารทองถิ่น และผู บริหารทองถิ่น ใหเปนไปตามที่ก ฎหมาย
บัญญัติในกรณีท่มี กี ารยุบสภาทองถิ่น หรือในกรณีท่สี มาชิกสภาทองถิ่นพนจากตาแหนงทัง้
คณะตามมาตรา ๒๘๖ และตองมีการแตงตัง้ คณะผูบ้ ริหารทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ เปนการ
ชัวคราว
่
มิใหนาบทบัญญัตวิ รรคสอง วรรคสามและวรรคหก มาใชบังคับ ทัง้ นี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
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มาตรา ๒๘๖ ราษฎรผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดมีจานวนไมน
อยกวา สามในสีข่ องจานวนผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีม่ าลงคะแนนเสียง เห็น วาสมาชิก สภาทองถิ่ น
หรือผูบริหาร ทองถิน่ ผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ไมสมควรดารงตาแหนงตอไป ให
สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิน่ ผูนนั ้ พนจากตาแหนง ทัง้ นี้ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ การ
ลงคะแนนเสียง ตามวรรคหนึ่งตองมีผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ มาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจานวน
ผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ ทัง้ หมด
มาตรา ๒๘๗ ราษฎรผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดมีจานวนไมน
อยกวา กึ่งหนึ่งของจานวนผูมสี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ มีสทิ ธิเขาชื่อรอง
ขอตอประธานสภาทองถิน่ เพื่อใหสภาทองถิน่ พิจารณาออกขอบัญญัตทิ องถิน่ ไดคารองขอตาม
วรรคหนึ่งตองจัดทารางขอบัญญัตทิ องถิน่ เสนอมาดวย หลักเกณฑและวิธกี ารเขาชื่อรวมทัง้ การ
ตรวจสอบใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๘ การแตงตัง้ และการใหพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ พนจากตาแหนงตองเปนไปตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิน่ และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ กอน ทัง้ นี้ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ ตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการ
ที่เ กี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผู ทรงคุ ณวุฒซิ ่งึ มีคุ ณสมบัติตามที่
กฎหมาย บัญญัตโิ ดยมีจานวนเทากัน การโยกยาย การเลื่อนตาแหนง การเลื่อนเงินเดือน
และการลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บารุงรักษาศิล ปะ จารีต
ประเพณีภูมปิ ญญาทองถิน่ หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยอมมี
สิทธิทจ่ี ะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทอง
ถิน่ นัน้ และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตอมาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๘๑ ทัง้ นี้ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิน่ ตามวรรคสอง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองคานึงถึงการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมปิ ญญาทองถิน่
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่ ดวย
มาตรา ๒๙๐ เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ยอมมีอ านาจหนาที่ต ามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่ ง อยางนอยตองมี
สาระสาคัญดังตอไปนี้
(๑) การจัดการ การบารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดลอมทีอ่ ยูในเขตพืน้ ที่
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(๒) การเขาไปมีสวนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีอ่ ยูนอก
เขตพืน้ ทีเ่ ฉพาะในกรณีทอ่ี าจมีผลกระทบตอการดารงชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีข่ องตน
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริม่ โครงการหรือกิจกรรมใด นอกเขตพืน้ ที่
ซึง่ อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่
กล่าวโดยสรุปว่า รัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดให
ความส าคัญ กับ การกระจายอ านาจการปกครองไปสู ทองถิ่น นับเป็ นครัง้ แรกที่ม ีบทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไว้อย่างชัดเจน โดยไดกาหนดให
รัฐตองกระจายอานาจใหทองถิน่ พึง่ พาตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิน่ ไดเอง พัฒนา
เศรษฐกิจทองถิน่
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้ โครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิน่ ใหทัวถึ
่ ง และเทาเทียมกันทัวประเทศ
่
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงสาคัญที่
เกิดขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือการตรากฎหมายตามความในมาตรา
๒๘๔ ที่ก าหนดให้มกี ฎหมายว่าการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ คือ พ.ร.บ.
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
ถือเป็นจังหวะก้าวทีส่ าคัญของกระบวนการกระจายอานาจของประเทศไทย
๒.๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี
๒๕๕๐ ซึง่ เป็ นฉบับทีป่ ระกาศบังคับใช้แทนรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในส่วนบทบัญญัติ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระจายอานาจนัน้ เนื้อหาสวนใหญนามาจากรัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
มีสาระสาคัญดังนี้
มาตรา ๘๐ (๒) กาหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพทีเ่ นน
การสรางเสริมสุขภาพ อันนาไปสูสุขภาวะทีย่ งยื
ั ่ นของประชาชน รวมทัง้ จัดและสงเสริมให
ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐาน อยางทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ และสงเสริม
ให้เอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุข
มาตรา ๒๘๑ - ๒๙๐ ในสวนที่เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิน่ ยังคงเจตนารมณ
และแนวทางการกระจายอานาจตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ และไดกาหนดใหรัฐตองส
งเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ (ซึ่ง
หมายรวมถึงบริการดานสาธารณสุขดวย) และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพืน้ ที่ ให
มีมาตรฐานกลางในการดาเนินงานเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปฏิบตั ไิ ดเอง โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกตางในระดับการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จัดใหมีกลไกตรวจสอบการดาเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตองรายงานการดาเนินงานตอประชาชนในเรือ่ งการจัดทางบประมาณ การ
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ใชจายและผลการดาเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกากับ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ทัง้ นี้ มาตรา ๓๐๓ ไดบัญญัติไววาในวาระเริม่ แรก ใหคณะรัฐมนตรีท่เี ขาบริหาร
ราชการแผนดินภายหลังจากการ เลือกตัง้ ทัวไปเปนครั
่
ง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดาเนินการจัดทา
หรือปรับปรุงกฎหมาย ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ซึ่ง ใน (๕) กฎหมายวาดวยการ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ กฎหมายรายได ท
องถิน่ กฎหมายจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถิ่น
และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่นกาหนดใหดาเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในสองปนับแตวันทีแ่ ถลงนโยบายตอรัฐสภา
นอกจากนี้ใน มาตรา ๑๗๖ ยังไดระบุไววา หากปรากฏวากฎหมายใดทีต่ ราขึน้ กอน
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเปนไปตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือ
เป็นการยกเวนทีจ่ ะไมตองดาเนินการตามมาตรานี้อกี นัน้ ก็หมายความวา กฎหมายต่างๆ ทีว่ ่า
ด้วยการกระจายกระจายอานาจ ทีม่ อี ยูแลวก็เปนไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญป ๒๕๕๐ บัญญัตไิ วจึง
ใช้บงั คับตอไปไดโดยไมตองตราขึน้ ใหมอีก จึงถือได้ว่าแนวคิดการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ยังคงเป็ นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญและเป็ นทิศทางของการ
พัฒนาระบบการปกครองและการบริหารราชการทีส่ าคัญต่อไป
๒.๔ พ.ร.บ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่ออนุ วตั ิตามมาตรา ๒๘๔ แหงรัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ตอมา จึงไดมีการตราพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึน้ สาระสาคัญเป็ นการกาหนดอานาจและหนาทีใ่ น
การจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวยกัน เอง การจัด สรรสัด สวนภาษีแ ละอากรระหวางรัฐ กับ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ โดย คานึงถึงภาระหนาทีข่ องรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหว
างองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเองเปนสาคัญ โดยกาหนดใหมีการมอบอานาจหรือถาย
โอนภารกิจบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔๒๕๔๗) หากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใด ทีย่ งั ไมพรอมรับการถายโอนภารกิจภายใน ๔ ป
ก็ใหดาเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๕๓) โดยองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตองเตรียมความพรอม และราชการบริหารสวนกลางใหการสนับ สนุ นแนะนา ดานการ
บริหารและเทคนิค วิชาการ นอกจากนี้ กฎหมายไดกาหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงิน
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อุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๔ อปท. จะตอง
มีรายไดไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายไดของรัฐบาล และสัดสวนตองเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ โดย
ภายในป พ.ศ. ๒๕๔๙ จะตองไมนอยกวารอยละ ๓๕ ๘ นอกจากนี้ ใ นมาตรา ๑๒ ของ
กฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ ฉบับนี้ กาหนดให้คณะกรรมการการ
กระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ กกถ. ทาหนาที่จดั ทาแผนการกระจาย
อานาจและแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภา ซึ่งเป็ น
ความพยายามในการขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายอานาจโดยใช้มาตรการทางกฎหมายซึง่ แม้ว่า
จะมีผลดีในแง่ความเป็ นเอกภาพของทิศทางในการดาเนินการและเกี่ยวข้องมีผลผูกพันกับทุก
ฝ่าย แต่ในส่วนการปฏิบตั ิยงั คงมีปญั หามากมายทัง้ ที่เกิดจากระบบที่ยงั ไม่คงที่และการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ใิ นส่วนปลายทีย่ งั ไม่ชดั เจนจากฝ่ายทีจ่ ะโอนอานาจ นอกจากนี้ยงั พบว่า
มีความสับสนกับบทบาทอันแท้จริงและความเป็ นธรรมในภาระงานและระบบการจูงใจในระบบ
เพื่อ สร้า งและกระตุ้ น ให้ เ กิด การพัฒ นาคุ ณ ภาพที่เ กิด ขึ้น เป็ น อย่ า งมากให้ ส ามารถเป็ น
หลักประกัน

๒.๕ แผนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๓
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นแผนฯที่คณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้จดั ทาขึ้นตามบทบาทหน้ าที่
ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ โดยฉบับแรก
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็ นแผนฯที่กาหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและ
แนวทางการกระจายอานาจให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอานาจและรัฐธรรมนู ญ
โดยยึดหลักการมีส่ ว นร่ว มและมีค วามยืดหยุ่นสามารถปรับได้กับสถานการณ์ ท่เี กิดจากการ
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ มีสาระทีส่ าคัญดังนี้
๑. วิสยั ทัศนการกระจายอานาจสูทองถิน่
วิสยั ทัศนของแผนการกระจายอานาจ กาหนดวาชวง ๔ ปแรก คือ ๒๕๔๔๒๕๔๗ จะเปนชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมภิ าค การพัฒนายุทธศาสตรการสร
างความพรอมในการรองรับการถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณและทรัพยสิน รวมทัง้
การแกไขกฎหมายที่เ กี่ย วของในสวนของภารกิจ ที่ถ ายโอนจะมีท งั ้ การถายโอนใหองคกร
๘

จากข้อเท็จจริงพบว่ารัฐไม่สามารถจัดสรรสัดส่วนรายได้ของ อปท. ถึงร้อยละ ๓๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎมาย ต่อมาได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สดั ส่วนรายได้ของ อปท. ต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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ปกครองสวนทองถิน่ อยางสมบูรณ และการดาเนินงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ดวยกันเอง และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ กับหนวยงานของรัฐ และจะมีบุคลากร
จานวนหนึ่งถายโอนไปปฏิบตั งิ านภายใตการกากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิน่
หลังจากการถายโอนในชวง ๔ ปแรกสิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาการถายโอนในปที่
๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๓) เปนชวงเปลีย่ นผานมีการปรับบทบาทของราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมภิ าค องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคประชาชนทีจ่ ะเรียนรูรวมกัน
ในการถายโอนภารกิจ มีการปรับกลไกความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
ราชการบริหารสวนภูมภิ าคอยางกลมกลืน รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ อันจะทาให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดาเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิน่ ดีขน้ึ และจะทาใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถใน
การดาเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
ในชวงเวลาหลังจากปที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป) ประชาชนในทองถิน่ จะมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทัวถึ
่ งและเปนธรรม ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกากับดูแลและการตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุ นการดาเนิน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางเต็มทีใ่ นสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะมีการ
พัฒนาศักยภาพทางดานการบริหารจัดการและการคลังทองถิน่ ทีพ่ ง่ึ ตนเองและเปนอิสระมากขึน้
ผูบริหารและสภาทองถิ่นจะเปนผูมคี วามรูความสามารถและมีวสิ ยั ทัศนในการบริหารราชการ
บริหารสวนภูมภิ าคจะเปลี่ยนบทบาทจากฐานะผู จดั ทาบริการสาธารณะมาเปนผูใหความชวย
เหลือทางวิชาการ และกากับดูแลการดาเนินงานขององคกรปกครอง สวนทองถิน่ เทาที่จาเป
นภายใตขอบเขตที่ช ัด เจน และการปกครองสวนทองถิ่น จะเปนการปกครองตนเองของ
ประชาชนในทองถิน่ อยางแทจริง
๒. กรอบแนวคิดการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ยึดหลักการและสาระสาคัญ ๓ ดาน คือ
๒.๑ ดานความเปนอิสระในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ยอมมีอสิ ระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและการเงินการคลังของตนเอง โดยยังรักษาความเปนรัฐเดี่ยวและความมี
เอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุข และความมันคงของชาติ
่
เอาไว
ได ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเมือง การปกครองทองถิน่ ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย
๒.๒ ดานการบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการสวนทองถิน่ รัฐตอง
กระจายอานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองไดมาก
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ขึน้ โดย ปรับบทบาทและภารกิจของราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิ าค
และเพิม่ บทบาทใหองคกรปกครอง สวนทองถิน่ เขาดาเนินการแทน เพื่อใหราชการสวนกลาง
และสวนภูมภิ าครับผิดชอบในภารกิจมหภาค และภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะดาเนินการได โดยกากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในดานนโย
บาย และดานกฎหมายเทาทีจ่ าเป็ นใหการสนับสนุ น สงเสริมดานเทคนิควิชาการและตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล
๒.๓ ดานประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รัฐตองกระจาย
อานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะทีด่ ขี น้ึ หรือไมต่ า
กวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความโปร
งใส มีประสิทธิภาพและ ไมมีฝายสาธารณสุขในองคกรรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึน้ รวม
ทัง้ สงเสริมใหประชาชนภาคประชาสังคมและชุมชนมีส วนรวมในการตัดสินใจ รวมดาเนินงาน
และติดตามตรวจสอบ
๓. วัตถุประสงคการกระจายอานาจ ตามแผนการกระจายอานาจฯ
แผนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวตั ถุประ
สงคสาคัญ ๓ ประการ คือ
๓.๑ เพื่อใหมีการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางต
อเนื่องตามรัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองส่วนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ กาหนดกรอบทิศทางและแนวทางการกระจายอานาจสู องคกรปกครองส
วนทองถิน่ ทีช่ ดั เจน โดยมีกระบวนการที่ยดื หยุ น สามารถปรับวิธกี ารดาเนินงานใหสอดคลอง
กับสถานการณทีเ่ ปลีย่ นไปและมีการเรียนรูจากประสบการณทีเ่ พิม่ ขึน้
๓.๓
กาหนดแนวทางการดาเนินงานของแผนปฏิบตั ิการ ซึ่งจะกาหนด
หลักการทัวไปในการพิ
่
จารณาถายโอนภารกิจ รูปแบบการถายโอนภารกิจทีร่ าชการบริหารสวน
กลางและราชการบริหารสวนภูมภิ าคจะถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระยะเวลาการถ
ายโอน แนวทางการจัดแบงอานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ แนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรดาน การเงิน การคลังและบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสอดคลองกับ
อ านาจหนาที่แ ละภารกิจ ปรับบทบาทและความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริห ารสวนภูม ิภ าค และราชการบริห ารสวนทองถิ่น รวมทัง้ แกไขกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
๔. การถายโอนภารกิจ
รูปแบบการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะมีทงั ้ การถายโอน
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อานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะตามที่ระบุไวในกฎหมาย และการปรับปรุงอานาจ
หนาทีร่ ะหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ให สอดคลองกับการถายโอนภารกิจ ดังนัน้ จึง
ไดกาหนดลักษณะการถายโอนไว ๓ ลักษณะ คือ
๔.๑ ภารกิจทีใ่ หองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาเนินการเอง ซึง่ สามารถแบงออกได
๓ ประเภท คือ
๔.๑.๑ ภารกิจทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะ
เองเปนภารกิจที่แตละองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะนัน้ ๆได
เอง โดยมีกฎหมายใหอานาจ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ไวแลว และ/หรือองคกรปกครองส
วนทองถิน่ เคยดาเนินการอยูแลว โดยสามารถรับโอนไดทันทีและขอบเขตการทางานอยูในพืน้ ที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๔.๑.๒ ภารกิจทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาเนินการรวมกับองคกรปกครองส
วนทองถิ่น อื่น ๆเปนภารกิจ ที่ก าหนดอ านาจหนาที่ท ัง้ รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดาเนินการ โดยมีผลกระทบตอประชาชน ไมเฉพาะในเขตพืน้ ที่ใดพื้นทีห่ นึ่งโดยเฉพาะ แตมี
ผลกระทบตอประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นดวย หรือมีความจาเปนตองลงทุน
จานวนมากและไมคุมคา หากตางคนตางดาเนินการ
๔.๑.๓ ภารกิจทีใ่ หองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาเนินการแตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจซื้อบริการจากภาคเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองส
วนทองถิน่ อื่นเปนภารกิจทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถซื้อบริการจากภาคเอกชน หรือ
จากหนวยงานอื่นทีม่ ปี ระสบการณหรือเคยดาเนินการ
๔.๒ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดาเนินการรวมกับรัฐ เปนภารกิจทีร่ ฐั โอนใหองค
กรปกครองสวนทองถิ่นดาเนินการ และบางสวนรัฐยังคงดาเนินการอยู การดาเนินการจึงเป
นการดาเนินการรวมกัน
๔.๓ ภารกิจที่รฐั ยังคงดาเนินการอยู แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจะ
ดาเนินการได้เปนภารกิจทีซ่ ้าซอน แตยังคงกาหนดใหรัฐดาเนินการอยูตอไป ในกรณีน้ีองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ก็สามารถดาเนินการไดเชนเดียวกัน
โดยภารกิจทีร่ ฐั ตองถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ กาหนดไว ๖ ดาน คือ
๑. ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
๒. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวติ
๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ ว
๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิน่
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๕. หลักการทัวไปในการพิ
่
จารณาถายโอนภารกิจ
๕.๑ การถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนท
องถิน่ จะไมครอบคลุมงานหรือ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับความมันคง
่ การพิจารณาพิพากษาคดี การต
างประเทศและการเงินการคลังของประเทศโดยรวม
๕.๒
ภารกิจที่กาหนดใหถายโอน พิจารณาภารกิจของสวนราชการเปนหลัก
สาหรับภารกิจของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน ใหถายโอนในกรณีเปนนโยบายของรัฐบาล
หรือเมือ่ พิจารณาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบริการ สาธารณะทีป่ ระชาชนจะไดรับแล
วสมควรถายโอน
๕.๓ การถายโอนภารกิจคานึงถึงผลลัพธและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชนใน
พืน้ ที่องคกรปกครองสวน ทองถิน่ เปนหลัก ในระยะแรกหากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังไม
พรอมทีจ่ ะดาเนินการตามมาตรา ๓๐ (๒) แหงพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือดวยเหตุใดก็ตามอาจใหหน
วยงานของรัฐดาเนินการไปกอนจนกวาจะครบระยะเวลาตามที่กาหนดในแผนการกระจาย
อานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิน่ และแผนปฏิบตั กิ าร
๕.๔ งานหรือกิจกรรมที่มเี ปาหมายดาเนินการครอบคลุมหลายจัง หวัดหรือมี
ผลกระทบเกิดขึน้ นอกเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดดวย ใหหนวยงานของรัฐเปนผูดาเนินการ เวนแตองค
กรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ จัง หวัด สามารถท าความตกลงด าเนิ น การรวมกัน ได และ
คณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ เห็นชอบดวย
๕.๕ ในการพิจารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภท
และแตละแหงพิจารณาจากรายได บุคลากร จานวนประชากร คาใชจายในการดาเนินงาน
คุณภาพในการใหบริการและประสบการณทางการบริหาร และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
เหลานัน้ ซึง่ จะชวยให้กาหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการถายโอนภารกิจ
๕.๖ การถายโอนภารกิจตองคานึงถึงความคุมคาและการประหยัดจากขนาดการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ หากองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดไมสามารถดาเนินการไดโดยลาพัง
ก็สามารถรวมกันจัดตัง้ สหการ หรืออาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ คี วามพรอมมากกวา
ดาเนินการไปกอนได
๕.๗ การถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ มุงใหประชาชนพึงได
รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพและตรงตามความตองการ รวมทัง้ มีสวนรวมในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๕.๘ ในภาพรวมการถายโอนภารกิจของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ให
พิจารณาถายโอนทัง้ ภารกิจ งบประมาณและบุคลากร ภายในชวงเวลาที่กาหนดโดยไมจาเป
นตองดาเนินการถายโอนไปพรอมกัน
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๕.๙ การกาหนดอานาจหนาทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะ และกาหนดภารกิจที่
จะถายโอน มิไดจากัดเฉพาะในกรอบของบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบนั หากแตพิจารณา
ถึง อ านาจหนาที่ข องการจัดบริก ารสาธารณะตามที่ร ฐั ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจัก รไทยและ
กฎหมายวาดวยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่กาหนดใหเปนอานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้ พิจ ารณาถึงความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพของบริการสาธารณะทีป่ ระชาชนไดรับเปนสาคัญ
๕.๑๐ อานาจและหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามมาตรา ๑๖ มาตรา
๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนภารกิจ ที่หนวยงานของรัฐจะต
องถายโอนใหทองถิน่ ตามมาตรา ๓๐ (๑) ของพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ถาองคกรปกครองส
วนทองถิ่นยังไมพรอมรับถายโอนเนื่องจากมีข อจากัดดานขีดความสามารถและสาเหตุอ่นื ใด
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ อาจให องคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นหรือรองขอใหหนวยงาน
ของรัฐ ด าเนิ น การแทนไปพลางกอน หรือ ด าเนิ นการรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ อื่น หรืออาจจัดซือ้ จัดจางจากหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนดาเนินการ
แทนได ทัง้ นี้ใหรัฐดาเนินการเพิม่ ขีดความสามารถและความรู ดานเทคโนโลยีดานการบริหาร
จัด การ ดานบุค ลากรและความพรอมดานการคลัง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ๆ
จนกวาจะสามารถรับการถายโอนงานหรือภารกิจไดโดยใหมีความยืดหยุนในชวงเปลี่ยนผาน
ภารกิจหนึ่ง ๆ อาจจัดแบงขอบเขตของอานาจและหนาที่ความรับผิดชอบระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันได โดยมีการกระจายการ
จัด บริก ารสาธารณะตามขนาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในแตละประเภทตามขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและความเปนไปได ภายในกรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม
๕.๑๑ การถายโอนภารกิจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภทและแตละ
แห่งควรใหถายโอนไปพรอมๆกัน เพื่อใหสามารถวางแผนกาลังคนและงบประมาณลวงหนาได
อยางมีประสิทธิภาพการจัดรูปแบบ โครงสรางและวิธกี าร เพื่อรองรับการถายโอนของแตละ
ภารกิจค านึ ง ถึง ความสอดคลองของรูป แบบ โครงสรางและวิธ ีก าร ใหเปนไปในลัก ษณะ
เดียวกันใหมากทีส่ ุด โดยไมเลือกปฏิบตั ิ เพื่อไมใหเกิดความแตกตางในรูปแบบ โครงสรางและ
วิธกี ารถายโอนระหวางภารกิจทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน
๕.๑๒ การถายโอนภารกิจในแตละภารกิจอาจมีโครงสรางการบริหารและการ
กากับดูแลทีแ่ ตกตางกันได รวมทัง้ ยังคงตองมีระบบกากับดูแลจากรัฐ เพื่อเปนหลักประกันในด
านคุณภาพการใหบริการ ความยุตธิ รรมและความเสมอภาคระหวางประชาชนในแตละเขตพืน้ ที่
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๕.๑๓ การถายโอนภารกิจ จาเปนตองปรับโครงสรางภายในองคกรปกครองส
วนทองถิน่ ใหสอดคลองกับภารกิจที่ ถายโอน เพื่อเตรียมความพรอมในดานการบริหารจัดการ
การเพิม่ ขีดความสามารถดานการเงิน การคลังและบุคลากร กอนการถายโอนภารกิจนัน้ ๆ
รวมทัง้ การกาหนดความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประเภทตางๆ
๕.๑๔ การถายโอนในชวงแรก โดยหลักการภารกิจสวนใหญจะเปนภารกิจที่
เกี่ยวของกับการยกระดับและสงเสริม คุณภาพชีวติ ของประชาชนและชุมชน งานโครงสราง
พืน้ ฐานของทองถิน่ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนกอนเปนลาดับแรก หากมีภารกิจอื่นที่
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความพรอมก็สามารถถายโอนไปในชวงแรกได หลังจากนัน้ เป
นภารกิจตามความจาเปนในดานอื่นๆ เปนลาดับตอไป โดยสงเสริมใหประชาชนและภาคประชา
สังคมเขามามีส วนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็น เพื่อ การตัดสินใจรวมดาเนินกิจกรรมและ
ติดตามตรวจสอบใหมากทีส่ ุด
๕.๑๕
การถายโอนภารกิจโดยทัวไป
่
ใหโอนทรัพยสินที่เกี่ยวของใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดวย ยกเวนเฉพาะทรัพยสินทีเ่ ปนทีด่ นิ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใช
ประโยชนไดโดยไมโอนกรรมสิทธิ ์ให เวนแตคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนการเฉพาะราย
๕.๑๖ การจัดการกองทุนตางๆ ของหนวยงานของรัฐทีด่ าเนินการอยูในเขตองค
กรปกครองสวนทองถิน่ ใหดาเนินการไปตามเจตนารมณของการจัดตัง้ กองทุนนัน้ เวนแตคณะ
กรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พิจารณาใหถายโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ หรือพิจารณาเปนประการอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร
๖. ระยะเวลาการถายโอน
แผนการกระจายอานาจฯ ไดกาหนดระยะเวลาการถายโอน แบงเปน ๒ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ ระยะเวลา ๑-๔ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๔๗) โดยองคกรปกครองสวนท
องถิน่ ทีม่ คี วามพรอมสามารถดาเนินการได ให้แลวเสร็จภายใน ๔ ป โดยเปนการถายโอนตาม
มาตรา ๓๐(๑) ของพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
ระยะที่ ๒ ระยะเวลา ๑-๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๕๓) เปนการถายโอน
เนื่องจากการกาหนดอานาจและหนาทีใ่ นการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ ที่แตกตางกันในระยะ ๑๐ ปแรก ตามมาตรา ๓๐(๒) ของพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งในระยะเวลานี้
แบ่งการดาเนินการออกเป็ นสองช่วง คือระยะเวลาการถ่ายโอน ๑-๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๔๘)
เนื่องจากตองพิจารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ การเตรียมความพรอมใหองค
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กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ การใชระยะเวลาในการถายโอนตอเนื่ อ งเกิน กวา ๔ ป และ
คณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ กาหนดให องคกรปกครองส
วนทองถิน่ ทีย่ งั ไมมีความพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอานาจและหนาที่ บางอยางตามมาตรา ๓๐ (๒)
และระยะเวลาการถายโอน ๔-๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๓) เนื่องจากตองพิจารณาความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ การเตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ การใช
ระยะเวลาในการถายโอนตอเนื่องเกินกวา ๕ ป หรือเปนเรื่องไมเรงดวน และจาเปนตองสร
างกลไกและ ระบบควบคุมมาตรฐานมารองรับ และคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองค
กรปกครองสวนทองถิน่ กาหนดให องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีย่ งั ไมมีความพรอมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามอานาจและหนาทีบ่ างอยางตามมาตรา ๓๐ (๒)
๗. กลไกการกากับดูแลและติดตามประเมินผล
เพื่อใหการถายโอนภารกิจและการดาเนินการเปนไปตามแผน จึงกาหนดกลไก
การกากับดูแลและติดตามประเมินผลดังนี้
๗.๑ ใหมีกลไกทาหนาที่ในการกากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการถายโอน
ภารกิจตามแผนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ และแผนปฏิบตั กิ ารตาม
ความจาเปน ประกอบดวย ผูแ ทนสวนราชการ ผู แทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผู
ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ ทัง้ นี้ โ ดยค านึ ง ถึง ความรวดเร็ว คลองตัว ในการดาเนิ น งาน และมีอ านาจการ
ตัดสินใจในระดับหนึ่ง รวมทัง้ ไดรับการสนับสนุ นทรัพยากรการบริหารงานอยางเพียงพอเป
นสาคัญ
๗.๒ ใหมีก ระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผู ท่ีเ กี่ยวของ และประชาชน
โดยทัวไปเกี
่
ย่ วกับการถายโอนภารกิจ
๗.๓ ใหมีกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินการทีร่ วดเร็วเพื่อแกไขปญหาอัน
เกิดจากการถายโอน
๗.๔ ใหมีการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ วิธกี าร รูปแบบ และ
แนวทางในการถายโอนภารกิจอยาง สม่าเสมอ ตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ
๒.๖ แนวคิ ดและการดาเนิ นการกระจายอานาจดานสุขภาพ
๑. ความเปนมาและภาพรวมในการดาเนินการ
กอนทีร่ ฐั ธรรมนูญฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีผลบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุขมีความ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับการกระจายอานาจอย่างต่อเนื่องมาโดยลาดับ โดยมีการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญ
ผ่ า นทางวิช าการหรือ เวทีส ัม มนาหรือ การถกอภิป รายเป็ น ประเด็น ในกลุ่ ม ผู้ ส นใจอย่ า ง
หลากหลายเนื่องจากเป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่ง ในเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ ประเด็น
การกระจายอานาจ เปนประเด็นหนึ่งทีไ่ ด้มกี ารหยิบยกขึน้ มาศึกษาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง
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ต่อมา เมื่อรัฐธรรมนูญฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศใช ส่งผลให้แนวโนมและทิศทางการกระจาย
อ านาจเริ่ม มีค วามชัด เจนมากขึ้น เนื่ อ งจากถู ก ก าหนดไวในกฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เองก็ไ ด้มกี ารเคลื่อ นไหวเพื่อ เตรีย มการรองรับในเรื่อ งนี้ท งั ้ ในรูป การ
เตรียมการด้านวิชาการและการทดลองการกระจายอานาจในรูปแบบต่างๆพอสมควร อาทิ เช่น
การกระจายอานาจในการพัฒนากาลังคนด้านสาธารณสุข ในเรื่องการคัดเลือกนักเรียนทุนของ
จังหวัดหรือการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในระดับจังหวัด หรือ การให้อานาจหน่ วยงาน
ส่วนภูมภิ าคได้มอี านาจในการใช้ทรัพยากรเพิม่ มากขึน้ เป็ นต้น แต่ยงั เป็ นรูปแบบการกระจาย
อานาจที่ยงั คงอานาจสาคัญไว้ท่สี ่วนกลางเสียมากกว่า ตอมาเมื่อมี พ.ร.บ. กาหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแก่
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือ กกถ. ซึง่ มีหน้าทีส่ าคัญประการหนึ่งคือจัดทาแผนการกระจาย
อ านาจฯ และแผนปฏิบ ัติก ารเพื่ อ เสนอให้ ค ณะรัฐ มนตรีใ ห้ ค วามเห็น ชอบ องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ กกถ. ซึง่ มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน ๑ ใน ๓๖ คน ของคณะกรรมการ
ดังกลาว ด้วยเหตุน้ีกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เข้าไปมีส วนร่วมในแผนการกระจายอานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตัง้ แต่ต้น โดยงานสาธารณสุข เป็ นส่วนหนึ่งในเป้าหมายการถ่าย
โอนภารกิจตามกฎหมาย และกาหนดไว้เป็ นส่วนหนึ่ง ของภารกิจการถ่ายโอนดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวติ จากการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงในการมีส่วนร่วมในประเด็นนี้ กระทรวงสาธารณสุข
ไดจัดตัง้ คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคลากร จากสานักนโยบายและยุทธศาสตรและสานัก
วิชาการ กรมอนามัย เปนแกนในการประสานกับกรมตางๆ เพื่อรวมกันจัดทาแผนการกระจาย
อานาจฯ ทัง้ แผนการกระจายอานาจและแผนปฏิบตั ิการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ
แผนฯทีก่ ล่าวถึงดังกลาว ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และมีผลบังคับใช้ซง่ึ ถือเปนกฎเกณฑ์
ทีห่ นวยงานทีเ่ กี่ยวของตองดาเนินการใหเปนไปตามทีก่ าหนดไวในแผน หากมีปญหาอุปสรรค
ไมสามารถดาเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบตั กิ ารฯได สามารถทบทวนและปรับแผน ใน
ระยะเวลาทุก ๕ ป นับแต่วนั ประกาศใชแผนปฏิบตั กิ ารฯ๙
การดาเนินการในระยะแรกๆ ภายใตรัฐบาลที่เป็ นแกนนาโดยพรรคประชาธิป ตยและ
พรรคความหวังใหม ซึง่ ได้มนี โยบายใหความสาคัญกับการกระจายอานาจ ผูเกี่ยวของทัง้ ในส
วนราชการทีต่ องถายโอนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีต่ องรับการถายโอน ได้มกี ารดาเนิน
ตามนโยบายรัฐบาล แมวาสวนราชการบางสวน เชน กระทรวงศึกษาธิการจะแสดงทาทีวาไม
เห็นดวยกับการถายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอานาจ โดยอางวามีการกระจายอานาจ
ในสวนของการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูแลว ซึ่งเปนการกระ
ครม.มีมติเห็นชอบตอแผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ซึง่ ถือเป็ นฉบับแรก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทัวไป
่ เล่มที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕
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จายอานาจจากสวนกลางไปยังเขตการศึกษา๑๐ ในภาพรวมของการกระจายอานาจในสวนอื่นๆ
โดยทัวไปก็
่ ถอื ว่าสามารถบรรลุตามเปาหมายไดระดับหนึ่ง
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ กาหนดใหจัดทา
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายในกาหนดระยะเวลา ๑ ปี
นับตัง้ แต่มกี ารตรากฎหมายดังกล่าว และให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็นรายละเอียดทีส่ าคัญ เพื่อกาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่
เกีย่ วข้องกับการถ่ายโอนภารกิจจะต้องดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ ทัง้ ด้านการทาหน้าที่
สนับสนุ นและการเตรียมความพร้อม การพัฒนาศักยภาพและการกากับดูแลให้การถ่ายโอน
เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในแผนฯ จากข้อเท็จจริงพบว่ามีการประกาศแผนการกระจายอานาจฯ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ และมีการประกาศแผนปฏิบตั กิ ารฯ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
โดยตัง้ เปาหมายวาจะตองมีการดาเนินการถายโอนภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ให
กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ คี วามพรอม โดยมีการระบุกจิ กรรมเป็ นสองประเภทคือ เลือก
ทาโดยอิ สระ ซึง่ ไม่บงั คับให้ อปท.ต้องดาเนินการเพียงแต่ให้อสิ ระในการเลือกทาตามความ
จาเป็ น และประเภท หน้ าที่ที่ต้องทา ซึง่ เป็ นงานทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ประจาวันและเป็นความจาเป็ น
ของประชาชน ซึง่ ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังกล่าวทางคณะกรรมการ กกถ. กาหนดให้โอนภารกิจ ๖
ด้าน ซึง่ มีภารกิจทีจ่ ะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ เรือ่ ง เกีย่ วข้องกับส่วนราชการ ๕๐ กรม ใน ๑๑
กระทรวง โดยการสาธารณสุข เป็นส่วนหนึ่งในด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ เกีย่ วข้องกับ ๗
กรม และทัง้ หมดเป็ นงานทีเ่ ป็น หน้าทีท่ ต่ี อ้ งทา แทบทัง้ สิน้ อย่างไรก็ดขี ณะนัน้ รายละเอียดต
างๆ ยังไมชัดเจนมากนักวาจะมีรปู แบบและวิธกี ารอยางไร ไมวาจะเปนรูปแบบของระบบ
สุขภาพในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตางๆ ซึง่ มี ความจาเปนทีจ่ ะตองเชื่อมโยงประสานเพื่อ
ใหเกิดการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลและไดรับ
บริการในเรือ่ งสุขภาพไดดีขน้ึ กวาทีเ่ ปนอยูในปจจุบนั มากกว่าเพียงการเปลีย่ นผานอานาจความ
รับผิดชอบจากราชการสวนกลางมายังสวนทองถิน่ นอกจากนี้ยงั ไมมีความชัดเจนเกีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงทางดานงบประมาณ และรายไดของทองถิน่ โดยเฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการ
ดาเนินงานตางๆไมวาจะเปนในสวนของการศึกษา หรือการสาธารณสุข ซึง่ คาดวานาจะมีการ
ใหงบอุดหนุนจากสวนกลาง รวมทัง้ สวนทีท่ องถิน่ จะตองจัดสรรเขามาจากรายได ยกตัวอย่าง
จากการทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ ทีก่ าหนดให้ รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้กบั อปท. ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลในอัตรา

๑๐

แต่หากวิเคราะห์ในความหมายของการกระจายอานาจแลว ยังไมใชการกระจายอานาจอยางแทจริงเพราะ
ไมไดโอนไปอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แตเปนเพียงลักษณะการดาเนินงานทีใ่ ห้
‚ทองถิน่ มีสวนรวม‛ เทานัน้
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ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ตัง้ แตป ๒๕๔๙ เปนตนไป๑๑ แตสัดสวนทีค่ วรจะเปนและบทบาท
ของรัฐบาลกลางในการดูแลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
ไมควรปลอยใหเปนไปตามศักยภาพทีต่ างกันของแตละทองถิน่ เสียทัง้ หมด ควรตองไดรับการ
พัฒนาและมีความชัดเจนยิง่ ขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ นอกจากนี้ประเด็นทีส่ าคัญทีส่ ุดในกระบวนการ
กระจายอานาจคือการพัฒนาบทบาทและศักยภาพใหมๆ ขององคกรและหนวยงานตางๆ ที่
เกีย่ วของ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานทัง้ ในสวนกลางและในสวน
ภูมภิ าคของกระทรวงตางๆ รวมทัง้ บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการและ
ประชาชนในชุมชนทองถิน่ ตางๆ เพื่อใหรวมกันแสดงบทบาททีเ่ หมาะสมและพัฒนาใหเกิด
ความสัมพันธใหมๆ ภายใตสิง่ แวดลอมและกรอบกติกาทีจ่ ะเอือ้ ใหเกิดการมีสวนรวมมากยิง่ ขึน้
เพื่อใหการกระจายอานาจเปนการสรางความเขมแข็งของสังคมโดยรวม ไมใชเปนเพียงการ
โอนยายความรับผิดชอบในการดาเนินงานโดยองคกรในสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ เทานัน้
เพื่อ ใหมีก ารจัดตัง้ กลไกที่จ ะมาท าหนาที่ดูแ ลและสนับสนุ น กระบวนการกระจาย
อ านาจดานสุ ข ภาพใหเกิด ประสิท ธิภ าพอยางแทจริง ตลอดจนสามารถด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบตั ิการที่ได้ก าหนดไว้แ ล้ว กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดตัง้ กลไกการทางานเพื่อ
สนับสนุ นแนวทางการดาเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยจัดตัง้ สานักงานสนับสนุ น
และพัฒนาการกระจายอานาจดานสุขภาพ (สพกส.) ขึน้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง
ออกคาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข ที่ ๙๔๗/๒๕๔๓ เรือ่ งจัดตัง้ สานักงานสนับสนุ นและพัฒนาการ
กระจายอ านาจดานสุ ขภาพ โดยใหมีหนาที่รบั ผิดชอบ ประสานงานเพื่อ จัดทารายละเอียด
รูป แบบในการกระจายอ านาจดานสุ ข ภาพ จัด ท าแผนปฏิบ ัติก ารเพื่อ การกระจายอ านาจ
ประสานงานกับหนวยงานและกลไกตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ดาเนินการใหมีการศึกษาพัฒนาและวิจยั
รูปแบบของระบบสุขภาพในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตางๆ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานกระจายอานาจดานสุขภาพ เพื่อนาขอมูลทีไ่ ดไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินงาน
ของสวนตางๆ ที่เ กี่ย วของ บริห ารจัด การเพื่อ ใหเกิด การฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
กาลังคน เพื่อรองรับการกระจายอานาจดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ กระจายขอมูลขาวสาร
องคความรู ตลอดจนการประชาสัมพันธใหบุคลากรทางดานสุขภาพและสาธารณชนไดรับทราบ
เขาใจและมีสวนรวมในการกระจายอานาจดานสุขภาพ
๒. หลักการในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ

๑๑

ซึง่ ในความเป็ นจริงรัฐไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ ซึง่ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐจัดสรรได้เพียงร้อย
ละ ๒๔.๐๕ และเป็ นผลให้รฐั ต้องแก้ไขกฎหมายในสาระสาคัญส่วนนี้ในทีส่ ดุ
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ยึดหลักการและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ร.บ.กาหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และ
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ‛ โดยเฉพาะประเด็น
ดังต่อไปนี้ (กระทรวงสาธารณสุข: ๒๕๕๐)
๒.๑ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
ศักยภาพระยะยาว ในการตัดสินใจ และดาเนินการแก้ปญั หาสุขภาพให้เกิดผลดียงิ่ ขึน้ กว่าก่อน
การกระจายอานาจ และเพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพทีเ่ สมอภาค มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ดี
๒.๒
มุ่งระบบที่ยดื หยุ่นมีพลวัต โดยให้มคี วามยืดหยุ่นตามศักยภาพ ความ
เป็ นไปได้ตามสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนไป และการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ท่เี พิม่ ขึน้ เพื่อนาไปสู่
กระบวนการกระจายอานาจอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยังยื
่ นในการพัฒนาสุขภาพ
๒.๓ มุ่งระบบทีม่ สี ่วนร่วม โดยการสร้างกลไกและกระบวนการทีม่ สี ่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง ทัง้ จากส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมภิ าค ส่ ว นท้อ งถิ่น และภาคประชาชนในท้อ งถิ่น โดย
ตัดสินใจร่วมกันด้วยกระบวนการปรึกษาหารือบนพืน้ ฐานของความปรารถนาดี ความรัก ความ
เมตตาและขันติ หลีกเลี่ยงอัตตาและความยึดมันในความคิ
่
ดของตนเอง ทัง้ นี้เพื่อให้การถ่าย
โอนภารกิจเป็นไปอย่างราบรืน่ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางระบบบริการสุขภาพ
๓. ขอบเขตของภารกิจทีจ่ ะถ่ายโอน
ภารกิจทีจ่ ะถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจแบ่งเป็น ๒ แบบ
๓.๑ ลักษณะของภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ
๓.๒ ความกว้างขวางครอบคลุมของภารกิจ อาจเป็ นกิจกรรมที่บริการเฉพาะ
บุคคล ครอบครัว หรือภารกิจทีด่ าเนินการในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถ
รับการถ่ายโอนภารกิจในเรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคและภารกิจการสร้าง
เสริมสุขภาพได้ทงั ้ หมดโดยเร็ว เป็นต้น
๔. ลักษณะการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
อาจมีได้อย่างน้อย ๔ ลักษณะ (ซึง่ ผสมผสานกันได้) ดังนี้
๔.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นผูซ้ อ้ื บริการ โดยเป็ นเจ้าของเงิน (เช่น เงิน
รายได้ท้อ งถิ่นเอง หรือ งบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุ ขภาพที่มกี ารโอนให้อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ) และเป็นผูซ้ อ้ื บริการจากสถานบริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ใน
และนอกพื้นที่ ในส่วนนี้ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถ
จัดการด้านการเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการทีไ่ ด้รบั เป็นอย่างดี
๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการร่วมกับส่วนกลาง/ภูมภิ าค เช่น ร่วม
ดาเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ๓๐ บาทรักษาทุกโรค) ลงทุนในการดาเนินงาน
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ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หรือร่วมกับสถานีอนามัย /โรงพยาบาลต่าง ๆ พัฒนาโครงสร้าง
ระบบสุขภาพ
๔.๓ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการเองบางส่ว น เช่น รับผิดชอบ
ดาเนินการในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
๔.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการเองทัง้ หมด โดยเป็ นเจ้าของสถาน
บริการสุขภาพและเป็นผูด้ าเนินการด้านสุขภาพทัง้ หมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใดจะดาเนินการในลักษณะใด ในด้านใด และเมื่อไรให้
เป็นไปตามหลักการ ๓ ประการ ในข้อ ๒
๕. รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาจมีไ ด้ห ลายแบบ ซึ่ง สามารถปรับ ตามความพร้อ มของทุ ก ฝ่ า ย ตามความ
เหมาะสมของพืน้ ที่ และตามสถานการณ์ เช่น
๕.๑ ถ่ายโอนแบบแยกส่วน โดยถ่ายโอนสถานบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่นในระดับต่ าง ๆ เช่น โอนสถานีอนามัยให้องค์การบริหารส่ ว นต าบล (อบต.) โอน
โรงพยาบาลให้เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น
๕.๒ ถ่ายโอนเป็นเครือข่ายบริการ (เป็นพวงบริการ หลายระดับ) โดยรวมสถานี
อนามัยและโรงพยาบาลในพื้นที่เป็ นเครือข่าย แล้วถ่ายโอนทัง้ เครือข่ายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้น ที่ (กสพ.) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีส่วน
ร่วมในการบริหาร
๕.๓ จัดตัง้ เป็ นองค์การมหาชน (Autonomous Public Organization) โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในการบริหาร และอาจเป็ นองค์การมหาชนเฉพาะสถานบริการหรือ
เฉพาะเครือข่ายบริการ หรือให้ กสพ. เป็นองค์การมหาชน
๕.๔ จัดตัง้ หน่ วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit– SDU) โดยให้แต่
ละโรงพยาบาลเป็ น SDU ภายใต้การดูแลขององค์กร Health Facility Authority
(หรือ
Hospital Authority) ซึง่ เป็ นองค์การมหาชนภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการบริหาร
การดาเนินการในรูปแบบที่ ๕.๓ และ ๕.๔ อาจมิใช่การถ่ายโอนภารกิจโดยตรง
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่มไิ ด้เป็นเจ้าของโดยตรง
๖. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการกระจายอานาจ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ ขอบเขต ลักษณะและรูปแบบการกระจายอานาจใน
ข้อ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ให้มกี ารกาหนดกลไกและกระบวนการในการสนับสนุ นการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุข ดังนี้
๖.๑ กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจ ให้มกี ารกาหนดและพัฒนากลไกและ
กระบวนการที่มสี ่ ว นร่ว มจากทุ ก ฝ่ายในระดับต่ าง ๆ เพื่อ พิจารณาตัด สินใจเลือ กแนวทาง
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รูปแบบ กระบวนการและขัน้ ตอนการถ่ายโอนในทุกพืน้ ที่ ทุกระดับ ซึง่ สามารถเกิดรูปแบบและ
แนวทาง/ขัน้ ตอนการถ่ายโอนภารกิจทีห่ ลากหลาย ไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทุกพืน้ ที่ เช่น
ในระดับประเทศ ให้มคี ณะอนุ กรรมการเฉพาะการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ภายใต้คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ
ในระดับจังหวัด อาจใช้ กสพ. ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด (นายก
อบจ.) เป็นประธาน และมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทุกประเภทร่วมเป็นกรรมการ
ในระดับอาเภอ อาจใช้กรรมการสุขภาพระดับอาเภอ (กสอ.) ทีม่ นี ายกเทศมนตรี
(เป็ นประธานในระดับตาบล อาจใช้กรรมการสุขภาพระดับตาบล (กสต.) ทีม่ นี ายก อบต. เป็ น
ประธาน เป็นต้น
๖.๒ กลไกและกระบวนการในการสนับสนุ นการดาเนินการถ่ายโอน ให้มกี าร
พัฒนากลไกและกระบวนการในการสนับสนุ นการดาเนินการของกลไก ในข้อ ๖.๑ และการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อดาเนินการดังนี้
๖.๒.๑ การสนับสนุ นทัวไป
่ ดาเนินการในการถ่ายโอนทุกลักษณะและรูปแบบ
เช่น กระบวนการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านสุขภาพ การพัฒนาระบบ
ข้อ มูล ข่าวสารด้านสุ ขภาพ การพัฒนาระบบความเชื่อ มโยงของสถานบริการสุ ขภาพ การ
พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบงบประมาณ โดยเฉพาะภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า และการศึกษาวิจยั และพัฒนารูปแบบ เป็นต้น
๖.๒.๒ การสนับสนุ นเฉพาะลักษณะ/รูปแบบ ดาเนินการเฉพาะการถ่ายโอน
บางลักษณะ/รูปแบบตามความจาเป็ น เช่น การออก พ.ร.ฎ การจัดตัง้ องค์การมหาชน การ
ออกกฎหมาย ให้ กสพ. เป็ น นิติบุ ค คล การจัดท าหลักเกณฑ์ เงื่อ นไข มาตรฐานและแนว
ทางการถ่ายโอนสถานบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๖.๓ โครงสร้างกลไก
๖.๓.๑
ส่วนกลาง ให้กลุ่มสนับสนุ นและพัฒนาการกระจายอานาจด้าน
สาธารณสุ ข (สพกส.) ส านัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ (สนย.) ส านัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข เป็นองค์กรประสานหลัก โดยมีคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจฯ และกรมวิชาการต่าง ๆ ให้การสนับสนุ น ทัง้ นี้ ให้
พัฒนา สพกส. ให้เป็นสานักแยกต่างหากในระยะต่อไป
๖.๓.๒ ส่วนภูมภิ าค ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ สถานีอนามัย เป็นองค์กรสนับสนุนกลไกในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ตามลาดับ
๗. เงือ่ นไขสาคัญในการดาเนินการถ่ายโอน
ในการดาเนินการกระจายอานาจด้านสุขภาพ มีเงื่อนไขสาคัญที่จะต้องทาความ
เข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ ก่อนการถ่ายโอน มีการวางระบบการถ่ายโอน เพื่อดาเนินการ
ประคับประคอง ดังนี้
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๗.๑ บุคลากรสาธารณสุข การกระจายอานาจและการถ่ายโอนภารกิจจะกระทบ
ต่ อ วิถีชีว ิต และอนาคตของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข อย่า งมาก จึง ต้ อ งด าเนิ น การด้ว ยความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ ในเรื่องนี้ และมีความชัดเจนว่า เมื่อถ่ายโอนแล้ว สิทธิ ประโยชน์ และ
ศักดิ ์ศรีจะไม่ลดลง บุคลากรจะได้รบั การพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง การย้ายโอนจะต้องสะดวกและ
เป็นไปได้เช่นเดิม ทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ จะต้องมีการทาความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับอย่างถ่อง
แท้ และมีระบบ/กลไกทีจ่ ะประคับประคองการดาเนินการให้เกิดความราบรืน่
๗.๒ ระบบการจัดการทางการเงิน แหล่งที่มาของงบประมาณต่ าง ๆ ทัง้ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ส่วนกลางหรือจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต้องมีความชัดเจนและสร้างความมันใจในความยั
่
งยื
่ นของระบบ ทัง้ นี้ อาจมีความแตกต่างกัน
ในองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนในการกระจายอานาจของแต่ละพืน้ ที่
๗.๓ การจัดระบบสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และความมันคงที
่
เ่ กี่ยวข้อง ซึง่
ต้องการระดมทรัพยากรสุขภาพในสังกัดต่าง ๆ มาช่วยแก้ไขภาวะฉุ กเฉิน วิกฤติ เช่น การ
ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและภัยพิบตั อิ ่นื ๆ จะต้องมีระบบทีส่ ร้างความมันใจว่
่ า จะสามารถ
ระดมทรัพยากรมาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๗.๔ การจัดระบบบริการสุขภาพ ต้องสามารถเชื่อมโยงงานด้านสุขภาพ ทัง้ การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ ในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน รวมทัง้ ระบบบริการสุขภาพในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ เช่น พืน้ ทีช่ ายแดน พืน้ ทีส่ ูงและ
พืน้ ทีท่ ุรกันดาร ทีม่ ปี ระชากรไม่มากนัก รวมถึงพืน้ ทีท่ ม่ี แี รงงานอพยพจานวนมาก
ทัง้ นี้ สามารถสรุปเป็นแนวทางกระจายอานาจด้านสุขภาพ ได้ดงั ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๑ แนวทางกระจายอานาจด้านสาธารณสุข

๔ ลักษณะ
๓ หลักการ
๒ ขอบเขต

๔ รู ปแบบ
เงือ่ นไขสาคัญ
 บุคลากร
 ระบบการเงิน
 ระบบบริการสุขภาพ
 ภาวะฉุ กเฉิน/วิกฤติ

กลไก/กระบวนการตัดสินใจ

กลไก/กระบวนการ
สนับสนุน
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๒.๗ แนวคิ ดและการถ่ายโอนภารกิ จสาธารณสุข (สถานี อนามัย) ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น
๑. ทีม่ าของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๑ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา มีอานาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิน่ ของตน โดยถือว่าการจัดการด้านสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณะด้วย
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดทาแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบตั กิ ารตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการฯ เริม่ ปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ แผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบและนาเสนอ
รัฐสภาทราบ พร้อมทัง้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่ เล่ม ๑๑๘ ตอน
พิเศษ ๔ ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔
๑.๒ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้
กาหนดวิสยั ทัศน์ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๓ แผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้กาหนดให้ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ ด้านการสาธารณสุข ได้แก่ การ
สาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็ นภารกิจทีต่ อ้ งถ่าย
โอนให้องค์กรบริหารส่วนตาบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ซึง่ ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามข้อ ๓ ของแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓
ด้านกรอบแนวคิดการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความเป็ นอิสระแก่
ท้องถิน่ ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ หลาย ย่อมมีอสิ ระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ ทัง้ นี้รฐั บาลเป็ น
ผูก้ ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เท่าทีจ่ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้ กาหนด
วิสยั ทัศน์การกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิน่
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๒. แนวทางการดาเนินการการกระจายอานาจด้านสุขภาพ ตามทีก่ าหนดในแผนการ
กระจายอานาจ
๒.๑ แนวทางการดาเนินการถ่ายโอน
๒.๑.๑ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอานาจและหน้าทีก่ าหนดหลักเกณฑ์ และวิธปี ระเมินความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถรับการถ่ายโอนภารกิจการสาธารณสุข ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ กาหนดแนวทาง ขัน้ ตอนและวิธดี าเนินการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด กาหนด
แนวทางการส่งเสริมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนดแนวทางและขัน้ ตอน
ในการบริหารแผน ปฏิบตั กิ ารฯ ในเรือ่ งสาธารณสุข เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สนิ และ
บุคลากร ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มกี ารรายงาน
ความก้าวหน้าให้ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
อย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๒ กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตัง้
คณะกรรมการกาหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธปี ระเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย มีอานาจหน้าที่ พัฒนากลไก
กระบวนการและวิธกี ารประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่าย
โอนสถานีอนามัย และดาเนินการทดลองปฏิบตั ใิ นบางพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามพร้อมเพื่อให้สามารถนาไป
ขยายผล ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อไป และให้มกี าร
รายงานความก้าวหน้าให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๓ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ระดับจังหวัด โดยให้มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณสุขในเขตจังหวัด การจัดสรรทรัพยากร การกากับดูแลและ
ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ประสานความร่วมมือระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง
๒.๑.๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด แต่งตัง้ คณะทางานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ประเมินผลการถ่ายโอนตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
และประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานด้านสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน โดยดาเนินการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ่วนกลางกาหนด
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๒.๑.๕ เมือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมฯ
ให้กระทรวงสาธารณสุขมอบอานาจให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการถ่ายโอนสถานี
อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
๒.๑.๖ การประเมินผลสาเร็จของการถ่ายโอน และประเมินผลสาเร็จของการ
ปฏิบตั งิ านหลังการถ่ายโอน ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่าย
โอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์
วิธกี ารประเมินและจัดให้มกี ารประเมินผลงาน รายงานผลความก้าวหน้าให้ส่วนกลาง และ
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบอย่างต่อเนื่อง
ให้ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและ
ถอดบทเรียนจากการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
คาสังคณะกรรมการก
่
าหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์วธิ ปี ระเมินความพร้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๔๙
๒.๒ กลไกการกากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจและการดาเนินการ
เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจและการดาเนินการเป็ นไปตามแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกาหนดกลไกการกากับดูแล
และติดตามประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ ให้มกี ลไกทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแลและรับผิดชอบเกีย่ วกับการถ่าย
โอนภารกิจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏิบตั กิ าร
กาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามความจาเป็น
ประกอบด้วยผูแ้ ทนส่วนราชการ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผูท้ รงคุณวุฒ ิ ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงความรวดเร็ว คล่องตัวในการดาเนินงาน และมีอานาจการตัดสินใจในระดับหนึ่ง
รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุ นทรัพยากรการบริหารงานอย่างเพียงพอเป็นสาคัญ
๒.๒.๒ ให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นจากผูท้ เ่ี กี่ยวข้องและประชาชน
โดยทัวไปเกี
่
ย่ วกับการถ่ายโอนภารกิจ
๒.๒.๓ ให้มกี ระบวนการตัดสินใจและการดาเนินการทีร่ วดเร็ว เพื่อแก้ไข
ปญั หาอันเกิดจากการถ่ายโอน
๒.๓.๔ ให้มกี ารศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ วิธกี าร รูปแบบ
และแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
๒.๓ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๓.๑ การเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้กระทรวง
สาธารณสุขให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คาแนะนาและคาปรึกษา ทางเทคนิควิชาการ
และการดาเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภารกิจทีถ่ ่ายโอนตามความเหมาะสม
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ดาเนินการฝึกอบรมและจัดทาแผนงานฝึกอบรมด้านต่าง ๆ รวมทัง้ กฎหมาย กฎและระเบียบที่
เกีย่ วข้องในลักษณะบูรณาการทีป่ ระสานหน่วยงานอื่น จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมี
ความพร้อมทีจ่ ะรับการถ่ายโอน รวมทัง้ สนับสนุ นและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ การเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรและผูบ้ ริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กระทรวงสาธารณสุข จะต้องจัดการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ ทัง้ นี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนการถ่ายโอน เมือ่ ถ่ายโอน
ไปแล้วจะต้องมีการนิเทศให้คาปรึกษาแนะนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
เป็นระยะ และบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมใน
การศึกษาฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความก้าวหน้าในการทางาน
๒.๔ การสร้างระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
๒.๔.๑ การถ่ายโอนการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จาเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ไปพร้อมกันด้วย ซึง่ จะสอดคล้องกับแนวคิดของการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหลักการการส่งเสริมการบริหารจัดการทีด่ ี
๒.๔.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กาหนดมาตรฐานทัวไปของการจั
่
ดบริการสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั หิ รือเป็ นคู่มอื
ปฏิบตั งิ านให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ รวมทัง้ มาตรฐานต่าง ๆ ทีร่ ฐั เห็นว่าจาเป็นต้องควบคุมดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั ติ าม
๓. กลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๑ ระดับชาติ
๓.๑.๑ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีอานาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา ๑๒
๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธาน)
มีอานาจและหน้าที่
๑. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ระเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้สามารถรับการถ่ายโอนภารกิจการสาธารณสุข ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. กาหนดแนวทางขัน้ ตอนและวิธดี าเนินการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด
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๓. กาหนดแนวทางการส่งเสริมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ กาหนดแนวทางและขัน้ ตอนในการบริหารแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในเรือ่ งสาธารณสุข เพื่อให้
การถ่ายโอนภารกิจ ทรัพย์สนิ และบุคลากรไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ ระดับกระทรวงสาธารณสุข
๓.๒.๑ คณะกรรมการกาหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธ ี
ประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ตามคาสัง่
กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๑๕ /๒๕๔๙๑๒ โดยมีอานาจหน้าที่ พัฒนากลไก กระบวนการและ
วิธกี ารประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานี
อนามัย และดาเนินการทดลองปฏิบตั ใิ นบางพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามพร้อม เพื่อให้สามารถนาไปขยายผล
ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อไป
๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนากลไก และกระบวนการในการสนับสนุ น
การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๓ โดยมีอานาจหน้าที่ พิจารณา
กาหนดแนวทาง กลไก กระบวนการในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยเฉพาะในประเด็น กลไกและกระบวนการในการตัดสินใจถ่ายโอน กลไกและ
กระบวนการในการสนับสนุ นการถ่ายโอน การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของกลไกปจั จุบนั ไปสู่
กลไกใหม่
๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และระบบ/กลไกการ
ประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๔ โดยมี
อานาจหน้าที่ กาหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขสาคัญ ระบบ/กลไกการประเมินความพร้อมในการถ่าย
โอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ กฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามหลักเกณฑ์

๑๒

นายแพทย์สวุ ทิ ย์ วิบุลผลประเสริฐ ทีป่ รึกษาระดับกระทรวงด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เป็ นประธาน
กรรมการ มีกรรมการรวม ๒๙ คน แต่งตัง้ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์
วิโรจน์) เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพิม่ เติมอีกสองครัง้ ตามคาสังกระทรวง
่
สาธารณสุขที่ ๘๑๑/๒๕๔๙ และ คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขที่ ๙๘๘/๒๕๔๙
๑๓
คาสังคณะกรรมการก
่
าหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธปี ระเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ที่ ๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยมี นายแพทย์ประ
วิ อ่าพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็ นประธาน
๑๔
คาสังเดี
่ ยวกันกับคณะอนุกรรมการชุดทีเ่ พิง่ กล่าวถึง โดยมี ดร.นายแพทย์ ศุภสิทธิ ์ พรรณารุโนทัย คณบดี
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นประธาน
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๓.๒.๔ คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอด
บทเรียนจากการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๕ โดยมี
อานาจหน้าที่ ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล และถอดบทเรียนจากการทดลองเรือ่ งการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คณะอนุกรรมการ ๓.๒.๒ / ๓.๒.๓ / ๓.๒.๔ มีอานาจหน้าทีต่ ามคาสัง่
คณะกรรมการกาหนดกลไกกระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธปี ระเมินความพร้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย โดยกาหนดให้กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพ (สพกส.) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงาน
๓.๓ ระดับส่วนภูมภิ าค
๓.๓.๑. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด๑๖ ประกอบด้วย
๑) ผูว้ ่าราชการจังหวัด หรือรองผูว้ ่าราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็น
ประธาน
๒) ปลัดจังหวัด
อนุกรรมการ
๓) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๓ คน
อนุกรรมการ
๔) ผูแ้ ทนองค์กรด้านสาธารณสุข ๓ คน (รพศ./ รพท., รพช., สสอ.) อนุกรรมการ
๕) ผูแ้ ทนสถานีอนามัย ๓ คน
อนุกรรมการ
๖) ผูแ้ ทนอาสาสมัครสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๗) ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย
อนุกรรมการ
๘) ผูแ้ ทนภาคประชาชน
อนุกรรมการ
๙) ท้องถิน่ จังหวัด
อนุกรรมการ
๑๐) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อนุกรรมการเลขานุการ
๑๑) ผูท้ น่ี ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย อนุกรรมการผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๒) ผูท้ ท่ี อ้ งถิน่ จังหวัดมอบหมาย
อนุกรรมการผูช้ ่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่
๑. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการถ่ายโอน
สถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง
๒. ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประเมินผลการ
ดาเนินงานหลังการถ่ายโอน
คาสังเดี
่ ยวกันกับคณะอนุกรรมการชุดทีเ่ พิง่ กล่าวถึง โดยมี นายกิตตินนั ท์ อนรรฆมณี รองผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข เป็ นประธาน
๑๖
คาสัง่ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ ๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๐
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๓. เห็นชอบให้ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่งที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๔. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ให้ส่วนกลางและระดับชาติ
๕. ให้ความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในท้องถิน่
๖. กาหนดมาตรฐานการดาเนินงานสาธารณสุข และมาตรฐานการบริการของ
สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง
๗. กาหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๘. ให้ความเห็นชอบแผนงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
ส่วนของงบประมาณอุดหนุ นจากกระทรวงสาธารณสุข
๙. ช่วยเหลือ สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. ภารกิจอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มอบหมาย
๑๑. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจทีม่ อบหมาย
คณะอนุกรรมการตาม ข้อ ๓) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอชื่อ ๑
คน สมาคมเทศบาล (ระดับจังหวัด) เสนอชื่อ ๑ คน และชมรมนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ระดับจังหวัด) เสนอชื่อ ๑ คน
คณะกรรมการตาม ข้อ ๔) ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือ
โรงพยาบาลทัวไป
่
๑ คน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชนคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ ๑ คน
สาธารณสุขอาเภอ/สาธารณสุขกิง่ อาเภอคัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ ๑ คน
คณะอนุกรรมการตาม ข้อ ๕) ให้เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านประจาสถานีอนามัย
คัดเลือกกันเองและเสนอชื่อ แบ่งสัดส่วนเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ๑ คน นักวิชาการสาธารณสุข
๑ คน พยาบาลวิชาชีพ ๑ คน
ชุดที่ ๒ คณะทางานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ประเมินผลการดาเนินงานหลังการถ่ายโอน จานวน ๙ คน ประกอบด้วย ๓ ฝา่ ย
1) ผูแ้ ทนจากหน่วยงานสาธารณสุข (จาก สสจ. ๑ คน สสอ. ๑ คน สอ. ๑ คน)
2) ผูแ้ ทนจากองค์การบริหารส่วนตาบล ๓ คน
3) ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ๓ คน
ให้คณะทางาน ๙ คน เลือกกันเองทาหน้าทีป่ ระธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน
คณะทางานชุดนี้ มีอานาจหน้าที่
๑. ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถานีอนามัย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนด ตามคู่มอื การดาเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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๒. ประเมินผลสาเร็จตามแผนการกระจายอานาจฯ และแผนปฏิบตั กิ าร
กระจายอานาจฯ
๓. ประเมินผลสาเร็จการดาเนินงานสาธารณสุขหลังการดาเนินการถ่ายโอน
(คณะทางานตาม ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล คัดเลือกกันเองและ
เสนอชื่อ ๓ คน คณะทางานตาม ข้อ ๓) ให้คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑ สรรหาและคัดเลือกให้
เหลือ ๓ คน
๓.๓.๒. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข คือ
(๑) จัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์ดา้ นสุขภาพในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
(๒) ดาเนินการและประสานงานเกีย่ วกับการสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
(๓) กากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุ นการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพทีม่ คี ุณภาพและมีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อานาจหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข คือ
(๑) จัดให้มกี ลุ่มงานหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักทาหน้าทีป่ ระสานงาน รวบรวม
ข้อมูลและทาหน้าทีห่ น่วยงานเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจ
สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด
(๒) ช่วยเหลือ สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เสนอข้อมูลด้านการบริหารงานสาธารณสุข ด้านการบริการสาธารณสุขแก่
คณะอนุกรรมการฯ เช่น ข้อมูลและแนวทางการกาหนดระบบทีส่ ามารถระดมทรัพยากรเพื่อ
จัดการด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลและแนวทาง
กาหนดระบบทีส่ ามารถเชื่อมโยงทัง้ ด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสภาพ และต้องครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ รวมทัง้ ระบบส่งต่อปกติและ
ฉุกเฉิน
(๔) กากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุ นการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานสาธารณสุข
ทีถ่ ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย มีการ
บริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพและมีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
๓.๓.๓. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ มีอานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข คือ
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
(๒) ดาเนินการและประสานงานเกีย่ วกับงานสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
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(๓) กากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุ นการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่
มีคุณภาพและมีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข คือ
(๑) ช่วยเหลือ สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เป็นทีป่ รึกษาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีร่ บั โอนสถานีอนามัย
(๓) ประสานความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ ระดมทรัพยากรเพื่อ
จัดการด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ประสานความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ เพื่อให้เกิดระบบที่
สามารถเชื่อมโยงทัง้ ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟู
สภาพ และต้องครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มทุกพืน้ ที่ รวมทัง้ ระบบส่งต่อ
(๕) กากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุ นการปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
สาธารณสุขทีถ่ ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย
มีการบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพและมีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
๔. ขัน้ ตอนการดาเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔.๑ คณะกรรมการกาหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธปี ระเมิน
ความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ดาเนินการพัฒนา
กาหนดกลไก กระบวนการหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย เสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร
การถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อขอความ
เห็นชอบ
๔.๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอนภารกิจด้าน
สาธารณสุขแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้าน
สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อขอความเห็นชอบ
๔.๓ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นหลักเกณฑ์แนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้าน
สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
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๔.๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พร้อม
ส่งประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทราบและแจ้งให้สมัครขอรับการประเมิน เพื่อขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
๔.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งใบสมัครยื่นความประสงค์ขอรับการ
ประเมินความพร้อมฯ ตามแบบฟอร์มและสถานทีท่ ก่ี าหนด
๔.๖ คณะทางานประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ประเมินผลการดาเนินงานหลังการถ่ายโอน ดาเนินการประเมินความพร้อม ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าหนดและรายงานผลการประเมิน
๔.๗ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด รายงานผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีผ่ ่านการประเมิน เพื่อขออนุมตั ดิ าเนินการถ่ายโอนต่อส่วนกลาง พร้อมบัญชี
รายละเอียดรายการของสถานีอนามัยทีจ่ ะถ่ายโอน ประกอบด้วย บัญชีภารกิจสถานีอนามัย
บัญชีบุคลากรทีจ่ ะถ่ายโอน บัญชีทรัพย์สนิ บัญชีทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง ฯลฯ
๔.๘ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการพิจารณาและมอบอานาจให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
๔.๙ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
ถ่ายโอนและรับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนด โดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เมือ่ ส่วนกลาง
เห็นชอบให้ดาเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยแล้ว
มี
กระบวนการและขัน้ ตอน เป็ นไปตามขัน้ ตอนดังนี้
๕.๑ ด้านทรัพย์สนิ และภารกิจ
๕.๑.๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งสานักงานสาธารณสุขอาเภอและ
สถานีอนามัยเป้าหมาย ดาเนินการสารวจและจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ และบัญชีภารกิจ เพื่อเตรียม
ส่งมอบ
๕.๑.๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กาหนดวันส่งมอบ
๕.๑.๓ ดาเนินการส่งมอบ โดยการจัดทาบันทึกการส่งมอบ และบัญชีแสดง
ทรัพย์สนิ บัญชีแสดงภารกิจทีส่ ่งมอบ ตามแนวทางปฏิบตั ใิ นการถ่ายโอนภารกิจ
๕.๑.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็ นผูล้ งนามส่งมอบ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นผูล้ งนามรับมอบ ประธานหรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอน
ภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด ๑ คน สาธารณสุขอาเภอ
ในพืน้ ที่ หัวหน้าสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนลงนามเป็ นพยาน
39

๕.๑.๕ การส่งมอบทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ส่งมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน้ ตอนฯ และแผนการกระจายอานาจฯ ข้อ ๖.๑.๒ (๑๗) ระเบียบ
กรมธนารักษ์ว่าด้วยการรับคืนทีร่ าชพัสดุและการผ่อนผันการส่งคืนทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๖
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๗ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินการ
ดังนี้
๑. กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งกรมธนา
รักษ์ จะส่งมอบคืนทีร่ าชพัสดุ ซึง่ ประกอบด้วยทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กรมธนารักษ์ แจ้งให้จงั หวัดตรวจสอบข้อมูลการขึน้ ทะเบียนเป็ นทีร่ าช
พัสดุ
๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งมอบคืนทีร่ าชพัสดุและสิง่ ก่อสร้าง
ตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการรับคืนทีร่ าชพัสดุและการผ่อนผันการส่งคืนทีร่ าชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๖ ตามแบบส่งคืนทีร่ าชพัสดุ ทบ. ๖ และแบบส่งมอบ-รับมอบทีร่ าชพัสดุ ทบ. ๑๐
๔. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขอใช้
ประโยชน์ทร่ี าชพัสดุจากกรมธนารักษ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป
๕.๑.๖ การส่งมอบทรัพย์สนิ (วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์) ส่งมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ และแผนการกระจายอานาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๖.๑.๒ (๑๗) และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๗
๕.๑.๗ การส่งมอบภารกิจ ส่งมอบโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กาหนดแผน
และขัน้ ตอนฯ มาตรา ๑๒ (๒) (๔) มาตรา ๑๖ (๑๙) มาตรา ๓๐ และแผนการกระจาย
อานาจฯ ข้อ ๖.๑.๒ ข้อ ๕, ๖, ๗, ๘
๕.๒ ด้านบุคลากร
ถ่ายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน้ ตอนฯ และ
แผนการกระจายอานาจฯ ข้อ ๖.๕.๒ ดังนี้
๕.๒.๑ ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทาบัญชีรายชื่อบุคลากร
สาธารณสุขทีส่ มัครใจถ่ายโอนตามรายชื่อทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากส่วนกลางแล้ว แนบท้ายบันทึกการ
ส่งมอบ
๕.๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการรับโอนบุคลากรตามบัญชี
แนบท้ายบันทึกการส่งมอบ และกาหนดกรอบอัตรากาลังรองรับบุคลากร ในบัญชีรายชื่อ
บุคลากรแนบท้ายบันทึก
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๕.๒.๓ ลูกจ้างชัวคราวที
่
ม่ ตี าแหน่งในสายงานกระทรวงสาธารณสุข ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ บรรจุแต่งตัง้ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
และโครงสร้างกรอบอัตรากาลัง
ในการถ่ายโอนข้าราชการ ถ่ายโอนโดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ.กาหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา ๑๒ (๕) และแผนการกระจายอานาจฯ ข้อ ๖.๑.๒
(๘) (๑๕) ข้อ ๖.๓ ข้อ ๖.๕.๒ และแผนปฏิบตั กิ ารกระจายอานาจฯ ข้อ ๕.๓ (๖) กรณีการ
ถ่ายโอนในภายหลังให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธดี าเนินการเกีย่ วกับการย้าย การโอน
การให้ปฏิบตั ริ าชการและการยืมตัวข้าราชการของ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๔๑ มีหลักเกณฑ์ และวิธดี าเนินการดังนี้
การโอนไปรับราชการทางกระทรวง ทบวง กรมอื่น
คุณสมบัตขิ องผูข้ อโอนต้องปฏิบตั งิ านในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และในกรณีมขี อ้ ผูกพันชดใช้ทุนให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือข้อผูกพันที่
กาหนดไว้ในขณะนัน้ วิธดี าเนินการให้โอน มีขนั ้ ตอนดังนี้
๑. ผูข้ อโอน ไปยืน่ เรือ่ งขอโอนยังกระทรวง ทบวง กรม ทีจ่ ะขอโอนไป
๒. กระทรวง ทบวง กรม ทีจ่ ะรับโอนนัน้ ส่งเรือ่ งให้สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณา
๓. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอบถามความเห็นและข้อมูลการโอน
ไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานของผูข้ อโอน
๔. จังหวัดหรือหน่วยงานของผูข้ อโอน แจ้งความเห็นและข้อมูลการโอนไปให้
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอ
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ละลงนามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการทีร่ บั
โอนทราบ เพื่อออกคาสังรั
่ บโอน
๖. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสังให้
่ โอนแล้วแจ้งจังหวัด หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดส่วนราชราชการทีร่ บั โอน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
๗. จังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งผูร้ บั โอนทราบ และให้ปฏิบตั งิ านทางสังกัด
ใหม่ ภายใน ๑๕ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั ทราบคาสัง่
๖. กลไกการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายโอน
๖.๑ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจ
สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัด จัดให้มกี ารประเมินผลและรายงาน
ผล ให้ส่วนกลางและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทราบ
อย่างต่อเนื่อง ในประเด็น
๖.๑.๑ การประเมินผลสาเร็จของการถ่ายโอน
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๖.๑.๒
๖.๑.๓
๖.๑.๔
๖.๑.๕

การประเมินการปฏิบตั งิ านขององค์กร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
การประเมินผลสาเร็จต่อการให้บริการแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
การประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรผูใ้ ห้บริการ และประชาชน

ผูร้ บั บริการ
อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่านโยบายกระจายอานาจในประเทศไทยได้เกิดขึน้ อย่าง
เป็ นรูปธรรม ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ เริม่ ต้นจากแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐในกฎหมาย
รัฐธรรมนู ญ ที่เ น้ นให้เ กิดการกระจายอ านาจให้ท้อ งถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ โดยรัฐส่วนกลางมีบทบาทในการเป็ นผูก้ ากับ
ดูแลเท่าที่จาเป็ นภายใต้กรอบกฎหมาย และได้มกี ารตรากฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขึน้ เพื่อให้มกี ารดาเนินการกระจาย
อานาจอย่างเป็ นระบบและเป็ นขัน้ ตอน โดยมีการกาหนดให้มแี ผนการกระจายอานาจฯ และ
แผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นรายละเอียด ซึง่ นับเป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบ
ในส่วนการกระจายอานาจด้านสุขภาพนัน้ ในช่วงเริม่ แรกเป็ นการถ่ายโอนภารกิจ
บางประการให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ต่ อ มาได้มกี ารพัฒนารูปแบบในการกระจาย
อ านาจด้า นสาธารณสุ ขภายใต้แ นวคิด ที่มุ่งประโยชน์ สูงสุ ด จึงได้เ กิดการเสนอรูปแบบการ
กระจายอานาจหลากหลายรูปแบบขึน้ ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างก็มจี ุดเด่นและข้อจากัดแตกต่างกัน
ในระหว่างที่ยงั ไม่ชดั เจนว่ารูปแบบใดมีความเหมาะสมกับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
อย่างแท้จริง ด้วยข้อจากัดของสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ ในระดับนโยบายและ
การด าเนิ น การจริง ในพื้น ที่ แนวคิด การถ่ า ยโอนสถานีอ นามัยซึ่ง เป็ น แนวทางหรือ รูป แบบ
ประการหนึ่งของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขได้ถูกผลักดันให้เกิด การขับเคลื่อนอย่าง
รวดเร็ว ประเด็นการถ่ ายโอนสถานีอ นามัยได้รบั ความสนใจและประเด็นท้าทายที่สาคัญ ใน
กระบวนการกระจายอานาจด้านสุขภาพ ซึ่งจะได้ล าดับเหตุ การณ์และวิเ คราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึน้ ในลาดับต่อไป
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บทที่ ๓
วิ เคราะห์การถ่ายโอนสถานี อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
๓.๑ แนวคิ ดและจุดเริ่ มต้นการถ่ายโอนสถานี อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
แนวคิดการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีจุดเริม่ ต้น
ทีส่ าคัญจากการทีไ่ ด้มกี ารทดลองและนาร่องดาเนินการในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทีด่ ี
โดยกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิน่ (Promoting Sound Governance through Decentralisation)๑๗
ซึง่ ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันดาเนินโครงการ โดยได้ทดลองถ่ายโอนภารกิจ ๒๗ ภารกิจ ของกรม ๑๐ กรมจาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ๓๓ แห่ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุร ี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมา ซึง่
ภารกิจเดียวของกระทรวงสาธารณสุขทีท่ ดลองถ่ายโอนในโครงการนี้คอื งานสถานีอนามัย ผล
จากการประเมินภาพรวมทัง้ สามพืน้ ที่ การนาร่องถ่ายโอนในโครงการฯ ดังกล่าวพบว่า รูปแบบ
การถ่ า ยโอนยัง ไม่ ช ัด เจนเนื่ อ งจากสถานี อ นามัย ที่น าร่ อ งตามโครงการยัง สัง กัด กระทรวง
สาธารณสุขตามเดิม เพียงแต่เป็ นการทางานร่วมกันมากขึน้ ระหว่างสถานีอนามัยกับ อปท. แม้
พบว่ ามีก ารเริม่ ต้นในการทางานร่ว มกันที่ด ีใ นหลายกิจกรรม แต่ ยงั มีปญั หาอุ ป สรรคในเชิง
เทคนิคหลายประการทัง้ ในส่วนของสถานีอนามัยเอง และทาง อปท. ที่จะรับช่วงภารกิจนี้ไป
แนวทางการดาเนินงานตามการทดลองในโครงการฯนี้ จึงออกมาในรูปของการตัง้ คณะกรรมการ
ขึน้ มาเพื่อบริหารงานร่วมกันในกิจกรรมทางสาธารณสุขที่เป็ นผลกระทบต่อชุมชนเฉพาะเรื่อง
และยังพบว่าไม่มคี วามชัดเจนในแนวนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขในการถ่ายโอนสถานี
อนามัย และส่งผลต่อระบบบริหารที่ไม่ชดั เจนในภารกิจย่อยต่างๆทัง้ ในด้านเทคนิค การขาด
โครงสร้างรองรับใน อปท. และขาดบุค ลากรที่เ ข้าใจงานสาธารณสุ ขใน อปท. ส่ งผลให้การ
ประสานระหว่างผู้โอนและผู้รบั โอนไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร (โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการทีด่ โี ดยกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิน่ : ๒๕๔๓) อาจจะกล่าวได้ว่าโครงการนี้เป็ นจุดเริม่ ต้นที่ดี
ของการทางานร่วมกันระหว่างส่ วนท้อ งถิ่นกับสถานีอนามัย แต่ยงั ไม่ชดั เจนว่าการถ่ ายโอน
สถานีอนามัยจะได้รบั ผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างไร
ประเด็นการถ่ ายโอนสถานีอ นามัยที่
เกิดขึ้นตามโครงการฯ นี้ จึงไม่ได้ถูกขยายผลมากไปกว่าพื้นที่สามจังหวัดที่ทดลองนาร่องไป
มากนัก และเมื่อสิน้ สุดโครงการก็ไม่เห็นการเปลีย่ นแปลงในประเด็นดังกล่าวเพิม่ เติมและมีการ
ขยายผลต่อเนื่องแต่อย่างใด
ต่อมาเมือ่ รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลใช้บงั คับและมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. กาหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ มีผลให้ม ี
การประกาศแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏิบตั กิ ารกาหนด
๑๗

สานักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันดาเนินงานโครงการ โดยได้รบั การสนับสนุ นจาก
UNDP มีระยะเวลาดาเนินงานโครงการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔
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ขัน้ ตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวง
สาธารณสุขได้ตอบสนองแนวทางการกระจายอานาจโดยได้มคี าสังจั
่ ดตัง้ สานักงานสนับสนุ นและ
พัฒนาการกระจายอานาจด้านสุขภาพ (สพกส.) ขึ้น ในปี เ ดียวกัน (๒๕๔๓)๑๘ เพื่อ ทาหน้ าที่
ประสานงานในการดาเนินงานกระจายอานาจด้านสาธารณสุขและการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารการ
กระจายอานาจในส่วนสาธารณสุข ผลการดาเนินงานของ สพกส. ได้มคี วามร่วมมือกับองค์กร
และเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาทิศทางการกระจายอานาจด้านสุขภาพอย่างเป็ นรูปธรรม ดังจะ
เห็นได้จากได้มขี ้อเสนอทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางกระจายอานาจด้านสาธารณสุขในช่วงปี
๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ที่มแี นวโน้ มจะใช้รูปแบบคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่หรือ กสพ. เป็ น
กลไกที่สาคัญในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ และให้มขี อ้ เสนอให้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อ กกถ. ต่อไป แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคือในปี
๒๕๔๕ จะมีก ารประกาศใช้แ ผนปฏิบตั ิการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น เมื่อพิจารณารายละเอียดในแผนฯ จะพบว่าในส่ วนที่เกี่ยวข้อ งกับการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขจะเป็ นการกล่าวถึงการถ่ายโอนภารกิจเป็ นเรื่องๆหรือเป็ นงานๆ
ไป แต่ไม่ได้มกี ารกล่าวถึงการถ่ายโอนสถานบริการให้กบั อปท. อย่างชัดเจนแต่อย่างใด การ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั ความสนใจและมีการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นเป็ นอย่างมาก
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็ นต้นมา ต่อมาความสนใจและการขับเคลื่อนได้ลดลงอย่างมากในช่วง
กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่อ งจากรัฐบาลในขณะนัน้ ได้มุ่งเน้ นการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการ
ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทาให้ผู้นารัฐบาล
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนัน้ ได้ทุ่มเทสรรพกาลังส่วนใหญ่ในการ
ดาเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ได้มกี ารปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการทัง้ ระบบครัง้ สาคัญ ทาให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขไม่มคี วามก้าวหน้ามากนัก การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ กลับกลายเป็ นการ
จัดโครงสร้างระบบราชการ โดยเฉพาะในระดับส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามได้มกี าร
เร่งรัดจากคณะกรรมการ กกถ. ให้ดาเนินการกระจายอานาจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังจะ
เห็นได้จากคณะกรรมการ กกถ. ในฐานะกลไกระดับชาติในการกระจายอานาจ ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๙ โดยกาหนดให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธาน โดยมี
หน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ระเมินความพร้อมของ อปท. ในการรองรับภารกิจการถ่าย
โอน รวมถึงภารกิจอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข แม้ว่าจะมีการแต่งตัง้
คณะอนุ ก รรมการที่ม ีอ งค์ประกอบมาจากภาคส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งอย่า งครบถ้ว น แต่ เ นื่อ งจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองบ่อยครัง้ จึงไม่มกี ารเคลื่อนไหว
ทีส่ าคัญเกิดขึน้ จากผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าว มากนัก
๑๘
๑๙

คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขที่ ๙๔๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
คาสัง่ กกถ. ที่ ๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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จนกระทังต้
่ นปี ๒๕๔๙ กระทรวงสาธารณสุ ขได้มกี ารนาเสนอแนวทางการกระจาย
อานาจด้านสุขภาพ ต่อคณะกรรมการ กกถ.๒๐ เพื่อกาหนดแนวทางและวิธกี ารของกระทรวง
สาธารณสุขต่อการกระจายอานาจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดผลดีทส่ี ุดต่อการกระจาย
อานาจด้านสุขภาพ โดยข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ โดยการประชุมและ
ระดมสมองอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๔ ครัง้ ๒๑ จากสาระสาคัญดังกล่าวได้มกี ารเสนอรูปแบบใน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ๔ รูปแบบได้แก่ ๑) ถ่ายโอนแบบแยกส่วน ๒) ถ่ายโอนเป็ น
เครือข่ายบริการ(พวงบริการ) ๓. จัดตัง้ เป็ นองค์กรมหาชน และ ๔) จัดตัง้ หน่ วยบริการรูปแบบ
พิเศษ โดยเหตุน้ี การถ่ายโอนสถานีอนามัยจึงได้กลับมาเป็ นประเด็นที่ได้รบั การกล่าวถึงอีกครัง้
หากจะวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าการถ่ายโอนสถานี อนามัยเป็ นส่วนหนึ่งในข้อเสนอรูปแบบการ
กระจายอ านาจโดยการถ่ า ยโอนแบบแยกส่ ว นกล่ า วคือ โอนสถานี อ นามัย ให้ อบต ., โอน
โรงพยาบาลให้เ ทศบาลหรือ อบจ. ด้ว ยเหตุ น้ี การผลัก ดัน ให้ม ีก ารถ่ า ยโอนสถานบริก าร
สาธารณสุ ขให้ก ับ อปท. จึง มีจุด เริม่ ต้นที่การถ่ า ยโอนสถานีอ นามัย เป็ นจุดสาคั ญ ในช่ว ง
ปลายปี ง บประมาณ ๒๕๔๙ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการก าหนดกลไก
กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับ
การถ่ายโอนสถานีอนามัย๒๒ ซึ่งมีนายแพทย์สุวทิ ย์ วิบุลผลประเสริฐเป็ นประธาน โดยมีอานาจ
หน้ าที่พฒ
ั นาระบบ กลไก กระบวนการและวิธปี ระเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่น เพื่อ รองรับ การถ่ า ยโอนสถานี อ นามัย และคณะกรรมการชุ ด ดัง กล่ า วได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะอนุ กรรมการอีก ๓ ชุดได้แก่ ๑) คณะกรรมการพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุ น
การถ่ า ยโอนสถานี อ นามัย ให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ๒) คณะอนุ ก รรมการพัฒ นา
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระบบกลไกการประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ ๓) คณะอนุ กรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล
และการถอดบทเรียนจากการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผลจากการดาเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการส่ งผลให้เ กิดการนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการ กกถ. เพื่อ ถ่ ายโอนสถานีอ นามัยให้แก่ อปท. โดยที่ประชุม คณะกรรมการ
กกถ.๒๓ ได้พจิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท. จานวน ๓๕ แห่ง โดยมีเงื่อนไข
ว่าพืน้ ที่ท่ี อปท. ที่รบั โอนจะต้องได้รบั รางวัลการบริหารจัดการที่ดเี ด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙
และได้เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ าและบุคลากรต้องสมัครใจถ่ายโอน ตาม
หลัก เกณฑ์ กระบวนการถ่ า ยโอนที่ท างกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดแล้ ว มติ ข อง

๒๐

เสนอต่อ คณะกรรมการ กกถ. เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
ครัง้ แรก ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ และ
ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
๒๒
คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขที่ ๗๑๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
๒๓
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐
๒๑

45

คณะกรรมการ กกถ. จึงเป็ นแรงผลักดันเชิงนโยบายทีส่ าคัญ ในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่
อปท.
๓.๒ เริ่ มต้นการถ่ายโอนสถานี อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
อาจจะกล่าวได้ว่า จุดเปลีย่ นทีส่ าคัญในนโยบายระดับชาติของการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่มติของคณะกรรมการ กกถ. ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/
๒๕๕๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ทีเ่ ห็นชอบให้ถ่ายโอนสถานีอนามัยจานวน ๓๕ แห่ง ให้แก่
๓๐ อปท ใน ๒๒ จังหวัดไปสังกัด อปท. ต่อมามติของคณะกรรมการ กกถ. ดังกล่าวได้ถูกแจ้ง
ต่อทีป่ ระชุมกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และคณะกรรมการ กกถ. ได้
แต่ งตัง้ คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริมการถ่ ายโอนภารกิจสาธารณสุ ขให้แก่ อ งค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ ระดับจังหวัดขึน้ ๒๔ และได้มกี ารแจ้งให้จงั หวัดทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการประเมินความพร้อม
ของ อปท. และได้ดาเนินการถ่ ายโอนสถานีอ นามัยตามขัน้ ตอนในคู่มอื ดาเนินการถ่ายโอน
ภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการติดตามผลการดาเนินการครัง้ นี้
พบว่า ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้มพี ธิ ลี งนามมอบภารกิจด้านสาธารณสุขโดยการถ่าย
โอนสถานีอนามัยให้กบั อปท. ซึ่งมีสถานีอนามัยทัง้ สิ้น ๒๒ แห่ง ใน ๑๘ อปท. จากพื้นที่ ๑๖
จังหวัด ได้ถ่ายโอนไป อปท. ในครัง้ นี้ ได้เป็ นผลสาเร็จนับเป็ นการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญยิง่ ของ
การปรับเปลี่ยนในระดับฐานรากที่สาคัญของระบบสุขภาพไทย และเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนของ
การกระจายอานาจในรูปแบบการแบ่งส่วนซึง่ ค้างคามานานพอสมควร แต่อย่างไรก็ดี ตรงจุดนี้ม ี
ข้อสังเกตุท่สี าคัญคือยังไม่สามารถถ่ายโอนสถานีอนามัย อีก ๑๓ แห่ง จากเป้าหมายเดิมตามที่
ได้รบั อนุมตั จิ าก คณะกรรมการ กกถ. ทีก่ าหนดไว้คอื สถานีอนามัย ๓๕ แห่ง ใน ๓๐ อปท. จาก
พื้นที่ ๒๒ จังหวัด ด้วยเหตุผลทัง้ จาก อปท. เองที่บางพื้นที่ยงั ไม่มคี วามพร้อมในช่วงการส่ง
มอบ เนื่องจากเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารท้องถิ่นชุดเดิ มกับชุดใหม่ท่ยี งั ไม่ได้รบั รองผลการ
เลือกตัง้ จาก คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ กกต. หรือแม้กระทังจากเหตุ
่
ผลของสถานีอนามัยที่
จะถ่ายโอนเองทีย่ งั ไม่พร้อมจริงๆ ในวันทีม่ กี ารกาหนดการส่งมอบ จึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีสถานี
อนามัยจานวน ๒๒ แห่งทีไ่ ด้ถ่ายโอนไปสู่ อปท. ในครัง้ นี้ นับเป็ นประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญของการ
เปลี่ย นแปลงสถานี อ นามัย และเป็ น อีกก้าวหนึ่งของการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุ ขใน
ประเทศไทยก็ว่าได้ ซึง่ รายชื่อสถานีอนามัยทัง้ ๒๒ แห่งทีถ่ ่ายโอนไปในรอบที่ ๑ มีรายชื่อตาม
รายละเอียดในตารางที่ ๒ ดังนี้

๒๔

คาสัง่ กกถ. ที่ ๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยมีผวู้ ่าราชการจังหวัดหรือรองผูว้ ่าราชการ
จังหวัดทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นประธานอนุกรรมการ
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ตาราง ๒ รายชื่อสถานี อนามัยที่ถ่ายโอน รอบที่ ๑ จานวน ๒๒ แห่ง
ลาดับที่

จังหวัด

พืน้ ที่
เทศบาล/อบต.

สถานี อนามัย

๑
๒
๓
๔
๕

พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ปทุมธานี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี

ทต.บางนมโค
ทต.เขาสามยอด
ทต.บึงยีโ่ ถ
อบต.วังศาลา
อบต.บ้านหม้อ

บางนมโค อ.เสนา
เขาสามยอด อ.เมือง
บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุรี
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
บ้านหม้อ อ.เมือง

๖

สมุทรสงคราม

อบต.บ้านปรก

บ้านปรก อ.เมือง

๗

ราชบุรี

๘
๙

จันทบุรี
กาแพงเพชร

ทต.บ้านฆ้อง
อบต.ด่านทับตะโก
อบต.เกาะขวาง
อบต.วังแขม

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ตาก
อุทยั ธานี
ลาปาง
สระแก้ว

อบต.วังหมัน
อบต.หาดทะนง
อบต.ลาปางหลวง
อบต.พระเพลิง
อบต.คลองหินปูน

๑๔

บุรรี มั ย์

ทต.หนองแวง

๑๕
๑๖

อุดรธานี
นครศรีธรรมราช

อบต.นาพู่
อบต.ปากพูน

๑๖ จังหวัด

๑๘ อปท.

บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
บ้านโกรกสิงขร อ.จอมบึง
เกาะขวาง อ.เมือง
วังแขม,
บ้านบ่อทอง อ.คลองขลุง
บ้านวังหวาย อ.สามเงา
บ้านหาดทะนง อ.เมือง
บ้านลาปางหลวง อ.เกาะคา
บ้านนาคันหัก อ.เขาฉกรรจ์
บ้านคลองหินปูน, บ้านคลองตาสูตร
อ.วังน้าเย็น
บ้านหนองตาเยาว์
บ้านหนองหว้า ,อ.ละหานทราย
บ้านนาพู่ อ.เพ็ญ
บ้านปากพูน อ.เมือง
บ้านศาลาบางปู อ.เมือง
๒๒ สถานีอนามัย

รวม

การถ่ายโอนสถานีอนามัยทัง้ ๒๒ แห่ง ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นจุด
เปลี่ยนที่สาคัญของสถานีอนามัยนับตัง้ แต่ท่เี ริม่ ต้นจาก ‚โอสถศาลา‛ หรือ ‚โอสถสภา‛ หรือ
‚โอสถสถาน‛ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ แล้วมีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงมาเป็ น สุขศาลา และสถานีอนามัย
ในที่สุด (สุวทิ ย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ: ๒๕๓๙) จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรในโครงสร้างระบบสาธารณสุขในช่วงตลอดเกือบศตวรรษที่ผ่านมา สถานีอนามัยยังคง
สังกัดหน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด แต่การเปลีย่ นแปลงภายใต้นโยบายการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขในครัง้ นี้ นับเป็นการพลิกประวัตศิ าสตร์ทส่ี ถานีอนามัยถูกโอนไป
สังกัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างเบ็ดเสร็จเป็ นครัง้ แรก อย่างไรก็ดแี ม้ว่าจะมีการถ่าย
โอนสถานีอนามัยไปในรอบที่ ๑ ไปแล้ว ก็พบว่าจากแผนฯ ทีก่ าหนดไว้เดิมทีก่ าหนดว่าจะมีการ
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ถ่ายโอนไปทัง้ สิ้น ๓๕ แห่ง ก็ยงั ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าต่อมาได้มกี ารถ่ายโอนในรอบที่
๒ ในช่ ว งต้น ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อีก ๖ แห่ ง รวมเป็ น ได้ม ีก ารถ่ า ยโอนทัง้ สิ้น นั บ ถึง ถึง ป จั จุ บ ัน
(พฤษภาคม ๒๕๕๓) รวม ๒๘ แห่ง ก็ยงั คงมีสถานีอนามัยที่ไม่ได้ถ่ ายโอนตามแผนเดิมอีก ๗
แห่ ง (พฤศจิก ายน ๒๕๕๓) ๒๕ ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจและเป็ นประเด็นคาถามที่เกิดขึ้นใน
ผูเ้ กี่ยวข้องว่าจะมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร เกี่ยวกับประเด็นการถ่ายโอนสถานีอนามัย เพื่อ
จะให้เห็นถึงสถานการณ์ทงั ้ หมดในภาพรวมของสถานีอนามัยนาร่องทัง้ ๓๕ แห่งทีอ่ ยู่ในแผนฯ
การถ่ายโอน สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดได้ในตารางที่ ๒
จากข้อมูลตามสถานการณ์จริงของการถ่ายโอนสถานีอนามัยทีเ่ กิดขึน้ แม้ว่าอาจจะยังไม่
สามารถดาเนินการได้ครบตามแผนฯ ทีไ่ ด้มกี ารเสนอต่อคณะกรรมการ กกถ. คือ ๓๕ แห่ง แต่ก็
ได้มกี ารขับเคลื่อนทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ จากฝ่ายทาง อปท. นัน่ คือการขับเคลื่อนของ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย หรือ สมาคม อบจ. ทีไ่ ด้มกี ารศึกษาวิจยั และ
สัมมนาวิชาการเพื่อ จัดทาข้อ เสนอต่อ คณะกรรมการ กกถ. ซึ่งเป็ นประเด็นการเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องทีน่ ่าสนใจทีค่ วรจะวิเคราะห์และกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

จากการติดตามข้อมูลพบว่าที่ประชุท กกถ. ครั้งที่ ๖/
วันที่ พฤศจิกายน
ที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานได้มีมติให้ดาเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยอีก ๗ แห่งที่ยงั ไม่ครบตามเป้ าหมายในตอนแรกให้
เรี ยบร้อยภายในปี พ.ศ.
แต่จากข้อเท็จจริ งจนปั จจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ เนื่องจากมีหลาย
แห่งที่ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเปลี่ยนใจไม่ขอโอน หรื อ ทาง อปท. เปลี่ยนใจขอยกเลิกการรับโอน
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ตารางที่ ๓: ภาพรวมการถ่ายโอนสถานีอนามัยทัง้ ๓๕ แห่งทีผ่ ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ กกถ.
ภาค
ภาคเหนื อ
๔ จังหวัด/๘ อบต./๑๐
สอ.

จังหวัด
๑. กาแพงเพชร

๒. ตาก
๓. เชียงใหม่*

๔. ลาปาง
๑. กาฬสินธุ*์
ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ๒. บุรรี มั ย์
๔ จังหวัด/๔ อบต./๕
๓. อุดรธานี
สอ.
๔. นครราชสีมา**
๑. พระนครศรีอยุธยา
ภาคกลาง
๑๑ จังหวัด/๑๔ อบต./ ๒. ปทุมธานี
๑๕ สอ.
๓. ลพบุรี
๔. กาญจนบุรี
๕. สมุทรสงคราม
๖. จันทบุรี
๗. ราชบุรี
๘. เพชรบุรี
๙. สระแก้ว

๑๐. สุพรรณบุร*ี *

๑๑. อุทยั ธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น สถานี อนามัย (สอ.)
(อบต./ทต.)
๑.๑ วังแขม อ. คลองขลุง
๑.วังแขม
๑.๒ เทพนิมติ
๒.บ่อทอง
กิง่ อ.บึงสามัคคี
๓.โพธิเอน
์ **
๔.โนนพลวง**
๒.๑ วังหมัน อ.สามเงา
๕.วังหวาย
๓.๑ สุเทพ* อ.เมือง
๖. สุเทพ
๓.๒ ท่าผา* อ.แม่แจ่ม
๗. บ้านปา่ แดด
๓.๓ สันนาเม็ง* อ.สันทราย
๘.สันนาเม็ง
๓.๔ ดอนแก้ว* อ.แม่รมิ
๙.ดอนแก้ว
๔.๑ ลาปางหลวง
๑๐.ลาปางหลวง
อ.เกาะคา
๑.๑ ทุ่งคลอง อ.คาม่วง
๑๑.บ้านเดื่อเก่า
๒.๑ หนองแวง
๑๒.หนองตาเยา
อ.ละหานทราย
๑๓.หนองหว้า
๓.๑ นาพู่ อ.เพ็ญ
๑๔.นาพู่
๔.๑ นากลาง อ.สูงเนิน**
๑๕.นาใหญ่**
๑.๑ บางนมโค อ.เสนา
๑๖. บางนมโค
๒.๑ บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุรี
๑๗. บึงยีโ่ ถ
๓.๑ เขาสามยอด อ.เมือง
๑๘.เขาสามยอด
๔.๑ วังศาลา อ.ท่าม่วง
๑๙.วังศาลา
๕.๑ บ้านปรก อ.เมือง
๒๐.บ้านปรก
๖.๑ เกาะขวาง อ.เมือง
๒๑.เกาะขวาง
๗.๑ ด่านทับตะโก อ.จอมบึง
๒๒.ด่านทับตะโก
๗.๒ บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
๒๓.บ้านฆ้อง
๘.๑ บ้านหมอ อ.เมือง
๒๔.บ้านหมอ
๙.๑ พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
๒๕.นาคันหัก
๙.๒ คลองหินปูน อ.วังน้าเย็น ๒๖. คลองตาสูตร
๒๗. คลองหินปูน
๑๐.๑ เดิมบางนางบวช
๒๘.บ้านแหลมหว้า**
อ.เดิมบางนางบวช**
๒๙.ท่าระหัด**
๑๐.๒ ท่าระหัด อ.เมือง**
๑๑.๑ หาดทนง อ.เมือง
๓๐.หาดทะนง
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ภาค

จังหวัด

ภาคใต้
๔ จังหวัด/๔ อบต./๕
สอ.

หมายเหตุ:

๑. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตาบล
(อบต.)
๑.๑ ปากพูน อ.เมือง

๒. สุราษฎร์ธานี*
๓. ชุมพร**
๔. กระบี*่ *

๒.๑ เกาะพงัน อ.เกาะพงัน*
๓.๑ บางหมาก อ.เมือง**
๔.๑ อ่าวนาง อ.เมือง**

สถานี อนามัย (สอ.)
๓๑. บ้านศาลาบางปู
๓๒. บ้านปากพูน
๓๓. บ้านโฉลกหลา*
๓๔. บางหมาก**
๓๕. บ้านช่องพลี**

* ถ่ายโอนในรอบที่ ๒ จานวน ๖ แห่ง
** ยังไม่ถ่ายโอนจานวน ๗ แห่ง

๓.๓ การขับเคลื่อนโดยสมาคมองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เริม่ ต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มหี นังสือสอบถามจากสานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน่ (สานักงาน กกถ.) ไปยัง
อปท. ในระดับต่างๆทัวประเทศ
่
เกี่ยวกับความพร้อมในการรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ซึ่งมี
การตอบรับจาก อปท. จานวนหนึ่ง๒๖ ที่ยนิ ดีรบั ถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด และในวันที่ ๑๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมนายก อบจ. ทัวประเทศ
่
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ ์ เวช
ชาชีว ะ) ได้เ ป็ นผู้บรรยายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และมีนายก อบจ. ที่เ ข้า
ประชุมได้แสดงเจตจานงที่จะรับถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ต่อมาสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้มกี ารประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประเด็น
ดังกล่าวและมีนายก อบจ. จานวน ๒๗ แห่งได้แสดงความต้องการทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการนาร่อง
การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้กบั อบจ. (สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย:
๒๕๕๒) เป็ นผลทาให้ทางสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้ นายก อบจ. นครราชสีมา
(นายแพทย์สาเริง แหยงกระโทก) เป็ นประธานคณะทางาน ๒๗ เพื่อศึกษาและทบทวนรูปแบบ
การดาเนินงานเพื่อถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ อบจ. ซึง่ คณะทางานชุดนี้ประกอบด้วยทีป่ รึกษาซึง่
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒแิ ละตัวแทนจาก อบจ. ๒๔ แห่ง เป็ นคณะทางาน สอดรับกับคณะกรรมการ
กกถ. ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มกี ารพิจารณาเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าเกีย่ วกับการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ มีขอ้ เสนอทีเ่ ป็ นประเด็น
สาคัญในการพิจารณากล่าวคือ จากการที่แผนปฏิบตั ิการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) กาหนดให้ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ อปท. โดย

๒๖
๒๗

มี อบต. ประมาณ ๔๐๐ แห่งทีต่ อบรับ
ประกาศสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
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ระบุว่าในระยะแรก๒๘ ให้ถ่ายโอนตามความพร้อมของ อปท. ในพืน้ ที่ และระยะสุดท้าย๒๙ ในแผน
ฯ ดังกล่าวระบุว่าหาก อปท. ใดไม่พร้อมการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้ อบจ ดาเนินการ ซึ่งจาก
รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พบว่าจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มกี ารถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสู่ อปท. แล้ว รวมทัง้ สิน้ ๒๘ แห่ง
แม้ว่าจะมีเป้าหมายจะถ่ายโอนให้ครบ ๓๕ แห่ง จากการติดตามประเมินผลสถานีอนามัยทีถ่ ่าย
โอนไปแล้วทัง้ ๒๘ แห่ง มีทงั ้ พื้นที่ท่ปี ระสบความสาเร็จกล่าวคือมีการประสานและร่วมมือกัน
เป็ นอย่างดีในพื้นที่ตามระบบโครงสร้างใหม่ และผู้ท่โี อนไปมีความพึงพอใจในสถานภาพใหม่
และสภาพแวดล้อมใหม่ ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีปญั หาอุ ปสรรคในหลายพื้นที่เช่นกัน อาทิ
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับระเบียบเงินบารุงที่ยงั ไม่ชดั เจน ระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ย ั งไม่
ชัดเจนในการเข้าสู่ตาแหน่ ง สิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่ถ่ายโอน เป็ นต้น ประกอบกับในที่
ประชุมได้มกี ารเสนอข้อมูลว่าทาง อบจ. จังหวัดนครราชสีมาได้มหี นังสือขอแสดงความจานงใน
การเป็ นจังหวัดนาร่องในการถ่ายโอนสถานีอนามัย จากประเด็นดังกล่าวที่ประชุมได้พจิ ารณา
และได้มกี ารอภิป รายอย่า งกว้า งขวางและในที่สุ ด ได้ม ีมติใ ห้ท่ีปรึก ษานายกรัฐ มนตรี (นาย
อภิรกั ษ์ โกษะโยธิน) เป็ นประธานอนุ กรรมการพิจารณาการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้กบั อบจ.
เพื่อไปศึกษารายละเอียดในประเด็นที่ได้มกี ารเสนอโดยยึดหลัก ถ้า อบจ. มีความพร้อมทีจ่ ะรับ
และสมัครใจ และไม่มปี ญั หาอุปสรรคใดให้ดาเนินการต่อไป และในกรณีท่กี ระทรวงสาธารณสุข
จะไม่ถ่ายโอนในอีก ๗ แห่งทีเ่ หลือให้ประมวลปญั หาเข้าการพิจารณาของ กกถ. อีกครัง้
จากมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ กกถ. ส่ งผลให้เ กิดการดาเนินการที่สาคัญ ตามมาที่
พอจะสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
๑. มีคาสัง่ กกถ. แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจด้านการถ่ ายโอนสถานีอนามัย
ให้แ ก่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด ๓๐ โดยมีน ายอภิร ัก ษ์ โกษะโยธิน (ที่ป รึก ษา
นายกรัฐมนตรี) เป็ นประธานอนุ กรรมการ มีองค์ประกอบทัง้ หมด ๑๔ คนโดยมี
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิแ ละตัว แทนหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ จาก กระทรวงสาธารณสุ ข
ส านั ก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กรมส่ ง เสริม การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
สมาคม อบจ. สันนิบาตเทศบาล สมาคม อบต. โดยให้มหี น้าทีห่ ลักในการพิจารณา
การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อบจ. ตามสาระที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการฯ
ฉบับที่ ๒
๒. มีการประชุมสัมมนานายก อบจ. ทัวประเทศ
่
และผู้ทรงคุ ณวุฒทิ ่เี กี่ยวข้องกับการ
กระจายอานาจเพื่อหาข้อสรุปทางวิชาการในการนาเสนอรูปแบบและแนวทางการ

๒๘

เมื่อพิจารณาในแผนปฏิบตั กิ ารกาหนดว่าระยะแรกเป็ นระยะเวลาถ่ายโอน ๑-๕ ปี เป็ นช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔๒๕๔๘
๒๙
ในแผนฯ กาหนดว่าระยะสุดท้าย เป็ นระยะเวลา ๔-๑๐ ปี เป็ นช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓
๓๐
คาสังคณะกรรมการ
่
กกถ. ที่ ๑๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒
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ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท. ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิ
ราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
๓. ได้มกี ารจัดทาข้อเสนอทีไ่ ด้จากผลการสัมมนาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ต่อประธานอนุ กรรมการเฉพาะกิจด้านการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อบจ. (นาย
อภิรกั ษ์ โกษะโยธิน) คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มกี ารประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๒
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒เพื่อพิจารณาข้อเสนอของสมาคม อบจ. แห่งประเทศ
ไทยและข้อเสนอของชมรมเครือข่ายองค์กรสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย
จัดทาเป็ นข้อเสนอของคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจฯ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ
กกถ.
๔. คณะกรรมการ กกถ. ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ได้มมี ติเห็นชอบแนวทางการกระจายอานาจตามทีค่ ณะอนุ กรรมการเฉพาะ
กิจ ฯ น าเสนอ และให้ ม ีก ระบวนการด าเนิ น งานเพื่อ การกระจายอ านาจด้ า น
สาธารณสุ ข โดยไม่พ ยายามใช้จานวนการถ่ ายโอนสถานี อ นามัยเป็ นเป้าหมาย
สาคัญ หากแต่อยู่การถ่ายโอนภารกิจที่มเี ป้าหมายในการให้บริการประชาชนเป็ น
ส าคัญ และให้ม ีค ณะอนุ ก รรมการประสานความร่ว มมือ ในการด าเนิ น งานด้า น
สาธารณสุ ขทัง้ ในส่ วนกลางและระดับจังหวัด สาหรับในระดับจังหวัดประธานอนุ
กรรมการฯ ให้ ม ีก ารคัด เลือ กกัน เองในจัง หวัด ส่ ว นกรณี ส ถานี อ นามัย ที่เ ป็ น
เป้าหมายนาร่อ งในการถ่ ายโอนทัง้ ๓๕ แห่ ง ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ขเร่งรัดให้
ดาเนินการถ่ายโอนให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทัง้ การประเมินความพร้อม
อปท. ๓๒๕ แห่งทีป่ ระสงค์จะรับถ่ายโนสถานีอนามัย ๔๙๒ แห่งเพื่อให้เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั กิ ารฯ ฉบับที่ ๒
๓.๔ รูปแบบการกระจายอานาจด้านสุขภาพหลังการขับเคลื่อนโดย อบจ.
จากมติ ข องคณะกรรมการ กกถ. ในคราวประชุ ม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อ วัน ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทาให้เกิดรูปแบบในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ ที่ได้จากข้อเสนอทาง
วิชาการและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ทีท่ าง คณะกรรมการ กกถ. แต่งตัง้ ขึน้ จากมติ
ของ คณะกรรมการ กกถ. ซึ่งถือเป็ นคณะกรรมการในระดับนโยบายระดับชาติท่เี กี่ยวกับการ
กระจายอ านาจ จึง ส่ งผลท าให้ทิศ ทางของการกระจายอ านาจด้า นสุ ข ภาพเปลี่ย นแปลงไป
ประเด็นที่น่าสนใจในการการถ่ ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ที่ประชุมคณะกรรมการ กกถ.
เห็นชอบตามหลักการที่ทางประธานคณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจด้านการถ่ายโอนสถานอนามัย
ให้ อบจ. (นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน) ทีไ่ ด้เสนอว่าหลักการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข ไม่ได้
เน้นทีจ่ านวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเป็ นหลัก แต่เป็ นการมุ่งเน้นทีเ่ ป้าหมายการสร้าง
สุขภาวะ และคุณภาพการบริการเป็ นหลัก ซึ่งทาให้เกิดทางเลือกในการถ่ ายโอนภารกิ จด้าน
สาธารณสุขมากขึน้ อย่างน้อย ๕ ด้านตามที่ได้มกี ารเห็นชอบในที่ประชุม โดยเน้นที่การสร้าง
52

รูปแบบการทางานร่วมกันระหว่าง อปท. และกระทรวงสาธารณสุขเป็ นหลัก โดยได้มกี ารสร้าง
กลไกใหม่ข้นึ มาคือคณะอนุ กรรมการประสานความร่วมมือการดาเนินงานด้านสาธารณสุขทัง้
ระดับ จัง หวัด และส่ ว นกลาง ภายใต้ก ารท างานที่ห ลากหลายรูป แบบ ซึ่ง เป็ น แนวคิด ที่เ ป็ น
ทางเลือกที่สาคัญในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ จากที่แต่เดิมเน้นในเรื่องการส่งมอบหรือ
โอนภารกิจไปให้ อปท. โดยตรง เป็ นการประสานความร่วมมือกันในหลากหลายรูปแบบตาม
บริบทและความเหมาะสมของแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ นี้ท่ปี ระชุมได้เห็นชอบให้มกี ารดาเนินการในพื้นที่
๒๗ จัง หวัด ที่เ สนอเป็ น พื้น ที่น าร่อ งในการด าเนิ น การ แต่ ข ณะเดีย วกัน ก็ไ ด้ม ีข้อ เสนอให้
ดาเนินการไปพร้อมๆกันทัง้ ๗๕ จังหวัด เพียงแต่ในประเด็นการประเมินอย่างเข้มข้นให้เน้นใน
พื้นที่นาร่อง ๒๗ จังหวัดมากกว่า ประเด็นสาคัญอีกประการคือเรื่องเงื่อนเวลาที่วางกรอบการ
ท างานไว้อ ย่ า งน่ า สนใจคือ ๖ เดือ น และหากด าเนิ น การไม่ แ ล้ว เสร็จ ให้ ข ยายระยะเวลา
ดาเนินการได้รวมไม่เกิน ๑๒ เดือน๓๑ ประเด็นการปรับเปลี่ยนท่าทีในส่วนนี้นับเป็ นจุดเปลีย่ นที่
น่าสนใจในระดับนโยบายเกีย่ วกับการถ่ายโอนภารกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขที่
มีค วามส าคัญ ตามแนวนโยบายแห่ งรัฐที่ปรากฎในรัฐธรรมนู ญ ที่ใ ห้เ กิด การกระจายอ านาจ
เกิด ขึ้น จริง ในประเทศไทย ส าหรับ รูป แบบการกระจายอ านาจด้า นสุ ข ภาพที่เ ป็ น มติข อง
คณะกรรมการ กกถ. ได้เสนอไว้มที างเลือก ๕ รูปแบบดังนี้๓๒
๑. ถ่ายโอนให้ อบต. หรือเทศบาลตามรูปแบบเดิมทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร ฉบับ
ที่ ๑ และฉบับ ที่ ๒ โดยทัง้ อบต. หรือ เทศบาล และสถานี อ นามับ รวมทัง้
คณะกรรมการ กกถ. เห็นพ้องร่วมกันทีจ่ ะสามารถดาเนินการได้ตามแบบเดิม
๒. ถ่ายโอน สอ. โดยรวมกลุ่มทัง้ จังหวัด หรือสถานีอนามัยบางอาเภอ หรือบางกลุ่ม
และถ่ายโอนไปให้ อบจ. โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานีอนามับในระดับจังหวัด มี
นายก อบจ. เป็ นประธานกรรมการ และมีนักบริหารมืออาชีพด้านสาธารณสุขมา
เป็ นผู้บริหารจัดการภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ และคณะกรรมการมาจาก
หลายภาคส่วนมาร่วมดาเนินการ
๓. สอ. และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หรือโรงพยาบาลทัวไป
่ (รพท.) รวมกลุ่มกันเป็ น
เครือ ข่ายบริการ หรือ พวงบริการไปขึ้นต่ อ คณะกรรมการในระดับจังหวัด โดยมี
นายก อบจ. เป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการมาจากหลายภาคส่วน
๔. สอ. หลายแห่ งรวมกันเป็ นกลุ่ ม หรือ สอ. รวมกันกับ รพช. เป็ นเครือ ข่ายหลาย
เครือ ข่า ย แล้ว กลุ่ ม หรือ เครือ ข่ า ยดัง กล่ า ว ไปขึ้น ต่ อ คณะกรรมการบริห าร แต่
คณะกรรมการบริหารนี้พฒ
ั นาต่อไปเป็ นองค์กรมหาชน หรือหน่ วยบริการรูปแบบ
พิเศษ
๕. รูปแบบอื่นๆที่สอดคล้องกับปรัชญาการกระจายอานาจตามกฎหมายกาหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจตามความเหมาะสมของสถานการณ์
๓๑
๓๒

นายกรัฐมนตรีลงนามในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุกรรมการฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เป็ นสาระในรายละเอียดแนบท้ายคาสัง่ กกถ. ที่ ๑๓/๒๕๕๒ ลงวันที๒่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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จากรูปแบบตามข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตามมติคณะกรรมการ กกถ. ดังกล่าวนับเป็ น
ความก้าวหน้าทีส่ าคัญของกระบวนการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีผ่ ่านมา
ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่าจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไร และภายใต้บริบททางการเมืองและ
นโยบายทีเ่ กิดขึน้ จะมีผลและทาให้ทศิ ทางการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขก้าวต่อไปอย่างไร
แต่อย่างไรก็ดจี งั หวะก้าวทีเ่ กิดขึน้ โดยการขับเคลื่อนทีส่ าคัญจากฝ่าย อปท. โดยเฉพาะอย่างยิง่
สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทยทาให้เห็นได้ว่าผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็น
การกระจายอานาจด้านสุขภาพนัน้ มีเพิม่ ขึน้ ไม่เพียงแต่เป็ น อบต. หรือเทศบาล เช่นแต่ก่อน
เท่านัน้ การขับเคลื่อนโดย ฝงั ่ อบจ. ในคราวนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการ
กระจายอานาจในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ
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บทที่ ๔
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้นภายหลังการถ่ายโอนสถานี อนามัย
การทีส่ ถานีอนามัยในโครงการนาร่องการถ่ายโอนสถานีอนามัยได้ถูกถ่ายโอนอย่างเต็ม
รูปแบบไปสู่ อปท. จานวน ๒๒ แห่งในกลุ่มแรก (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) และเพิม่ เติม
อีก ๖ แห่งในกลุ่มที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๑) รวมเป็น ๒๘ แห่งในปจั จุบนั (พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ถือ
เป็นจุดเปลีย่ นทีส่ าคัญของสถานีอนามัยในระบบสาธารณสุขไทย แม้ว่ายังไม่สามารถถ่ายโอนได้
ครบ ๓๕ แห่ ง ตามแผนการณ์ ท่วี างไว้ใ นตอนแรกก็ต ามที การเปลี่ย นแปลงในครัง้ นี้ เป็ น
แรงผลักดันที่สาคัญที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาวะผู้นาที่สาคัญของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุขทัง้ ในด้านการเมืองและข้าราชการประจา การศึกษาผลกระทบและการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ จากการถ่ายโอนสถานีอนามัยดังกล่าวได้มคี วามพยายามของหน่ วยงานวิชาการหลาย
องค์ ก รได้ พ ยายามติด ตามและและประเมิน ผล การสรุ ป ให้ เ ห็น ภาพผลกระทบและการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลงานวิชาการทีส่ าคัญ ซึง่ จะได้นาเสนอตามลาดับ ดังต่อไปนี้
๔.๑ สมพันธ์ เตชะอธิ กและคณะ (๒๕๕๑)
การติดตามผลของสมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ: ๒๕๕๑)
เป็ นการศึก ษาในโครงการติด ตามผลเพื่อ พัฒ นาระบบการถ่ า ยโอนสถานี อ นามัยไปองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จาก สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข โดยทา
การติดตามประเมินผลสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนในกลุ่มแรก ๒๒ แห่ง รูปแบบการศึกษาเป็ นการ
วิจยั ผสมผสานวิธที งั ้ เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อติดตามประเมินผลการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ในช่วง กันยายน ๒๕๕๐ (ก่อนการถ่ายโอนจริงเล็กน้อย) ถึง ธันวาคม ๒๕๕๑ ผลงานการศึกษา
พบว่า การถ่ า ยโอนสถานีอ นามัยทัง้ ๒๒ แห่ งได้ผ่ านกระบวนการตามกลไกและเงื่อ นไขที่
กาหนด แต่ยงั มีปญั หาการสื่อสารกับพืน้ ทีเ่ นื่องจากเป็ นช่วงเวลาทีก่ ระชัน้ และเร่งด่วน ส่งผลให้
เกิดปญั หาเชิงเทคนิคในการบริหาร จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกการสื่อสารภายในหน่ วยงานยังไม่ม ี
ประสิทธิภาพ เนื่อ งจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่ดูแลพื้นที่ใ นระดับอ าเภอไม่ได้รบั การ
ประสานงานเท่าที่ควร ในระดับจังหวัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้แสดงบทบาทสาคัญที่
ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในกระบวนการถ่ายโอนทีด่ นี ัก เช่นในกรณีของ อบต. ด่านทับตะโก จ.
ราชบุร ี ที่ต้อ งติด ตามรายละเอียดและศึกษาเอกสารเอง ในขัน้ ตอนการปฏิบ ัติจริงเกี่ยวกับ
กระบวนการถ่ายโอนมีปญั หาอุปสรรคมาก โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับบุคลากร ซึง่ ส่งผลให้
เกิดความไม่มนใจและส่
ั่
งผลกระทบต่อขวัญกาลังใจของบุคลากรทีถ่ ่ายโอนไปพอสมควร ในด้าน
กลไกและกระบวนการถ่ายโอนแม้พบว่า มีกลไกทัง้ ในระดับชาติจนถึงภูมภิ าค แต่เนื่องจากเป็ น
เรื่องใหม่และมีความละเอียดอ่อนสูงจึงทาให้กลไกแต่ละระดับยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ดี
เท่ า ที่ค วร แต่ อ ย่า งไรก็ดีก็ไ ด้ม ีค วามพยายามจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ กลไกที่ต ัง้ ขึ้น
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โดยเฉพาะและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงในส่วนกลางทัง้ จากกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ได้แก่
สานักงานสนับสนุ นและพัฒนาการกระจายอานาจด้านสุขภาพ (สพกส) ซึง่ สังกัดสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่ วยงานในส่วนภูมภิ าค เช่นสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เป็ นต้น เข้ามาช่วยผลักดันและสนับสนุ นในกระบวนการถ่าย
โอนดังกล่าว
รูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่จริงจากการติดตามพบว่า มีรูปแบบในการ
ถ่ายโอน ๔ รูปแบบคือ รูปแบบที่ ๑ สถานีอนามัยในพืน้ ทีโ่ อนมาทัง้ หมดทัง้ จานวนสถานีอนามัย
และบุคลากร จานวน ๕ แห่ง รูปแบบที่ ๒ สถานีอนามัยโอนมาทัง้ หมดในพืน้ ที่แต่บุคลากรเดิม
ไม่ไ ด้ถ่ ายโอนมาทัง้ หมด ซึ่งพบมากที่สุ ด ๙ แห่ง รูปแบบที่ ๓ สถานีอ นามัย ในพื้น ที่ม าไม่
ทัง้ หมด แต่บุคลากรมาทัง้ หมด จานวน ๓ แห่ง และรูปแบบที่ ๔ ทัง้ สถานีอนามัยและบุคลากร
ในพืน้ ทีไ่ ม่ได้โอนมาทัง้ หมด จานวน ๔ แห่ง การถ่ายโอนที่ต่างกันส่งผลให้การบริหารจัดการที่
ต่างกันทัง้ การจัดบริการ การจัดการคน เงิน และวัสดุ ซึง่ การจัดการต้องอาศัยผูน้ าทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
อย่างมากจึงจะเกิดความราบรืน่ ได้
ข้อเสนอที่สาคัญของงานวิจยั ชิ้นนี้คอื การพัฒนาความพร้อมในการเตรียมการถ่ายโอน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบด้านกฎเกณฑ์และความสมัครใจของทัง้ ฝ่ายผูโ้ อน
และผู้ร ับ โอน และควรจัด การถ่ า ยโอนในช่ ว งเวลาที่ส อดคล้อ งกับ ระบบงานของ อปท . ที่
เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและไม่สอดรับกันในการบริหารจัดการในพืน้ ที่ ปจั จัยทีส่ าคัญ
ทีส่ ่งผลให้การถ่ายโอนเป็ นไปอย่างราบรื่นได้แก่ การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วม ผูน้ าและศักยภาพผูน้ า และความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานทีห่ นุนเสริม
๔.๒ ปรีดา แต้อารักษ์ และคณะ (๒๕๕๑)
งานของปรีดา แต้อารักษ์และคณะ (ปรีดา แต้อารักษ์ และคณะ: ๒๕๕๑) เป็ นการ
ทบทวน วิเ คราะห์แ ละสรุป บทเรีย นของการกระจายอ านาจด้า นสุ ขภาพ ซึ่ง มีป ระเด็น ที่ไ ด้
วิเ คราะห์ ก ารประเมิน ผลการทดลองการถ่ า ยโอนสถานี อ นามัย ใน ๔ ด้า น กล่ า วคือ ด้า น
กระบวนทัศน์ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านประสิทธิภาพ พบว่า
ในด้านกระบวนทัศน์ มีก ารเห็นคุณค่ าและความสาคัญของถ่ ายโอนและการถ่ายโอน
โดยรวมมีผลราบรื่น ส่ งผลให้เกิดมุมมองสุขภาพทัง้ สี่มติ ิมากขึ้น การมีส่วนร่วมทัง้ จาก อปท
อสม และประชาชนดีขน้ึ มีการประสานกันในเครือข่ายสุขภาพมากขึน้ และต่อเนื่อง
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการปรับปรุง กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี มีการพัฒนาบุคลากรให้ มศี กั ยภาพ
สูงขึน้
ด้านการบริหารจัดการพบว่า สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไปมีอิสระในการบริหารจัดการ
เหมือนเดิม มีการตรวจสอบและทาบัญชีทระพย์สนิ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และการส่งมอบเรียบร้อยดี
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ด้านประสิทธิภาพ การให้บริการแก่ประชาชนทัง้ ก่อนและหลังการถ่ายโอนไม่แตกต่าง
กัน แม้ว่าจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการดีขน้ึ แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มนี ัยสาคัญทาง
สถิติ
ในภาพรวมด้านอุปสรรคพบว่า ความชัดเจนในระดับนโยบายของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่องการถ่ายโอนสถานีอนามัยมีความชงักงันและขาดความเป็ นเอกภาพ การ
ตัดสินใจและการสังการจากส่
่
ว นกลางยังไม่ชดั เจนและไม่เป็ นระบบและบางครัง้ ไม่สามารถ
อ้างอิงได้ ปญั หาในเรื่องการบริหารบุคคลยังคงมีอยู่และส่งผลให้ผู้โอนไปบางส่วนไม่มนใจและ
ั่
ขอย้ายกลับมาที่ กสธ. ในระดับปฏิบตั พิ บว่าการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่เป็ ความยุ่งยากใน
ตอนแรกที่ต้องปรับตัวอย่างมากกับระบบใหม่ท ัง้ หนังสือสังการ
่
ใบเสร็จ เอกสารทางราชการ
ต่างๆ ภารกิจก็เพิม่ ขึน้ แต่บุคลากรเท่าเดิมหรือลดลงเนื่องจากโอนมาไม่ทงั ้ หมดและบางส่วนขอ
โอนกลับ ความไม่มนคงในระบบการจ้
ั่
าง การได้สทิ ธิประโยชน์ยงั ไม่ชดั เจนและส่งผลกระทบต่อ
ขวัญกาลังใจ เช่นการเลื่อนขัน้ การปรับเปลี่ยนตาแหน่ ง การควบคุมการประกอบวิชาชีพ และ
การมอบอานาจ และมีบางพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างสถานีอนามัยด้วยกันแต่ต่างสังกัดเริม่ มี
ปญั หาในการประสานงาน
จึงได้มกี ารเสนอแนะทัง้ ในระดับนโยบายที่ กสธ. และกระทรวงมหาดไทยต้องชัดเจนใน
การกาหนดทิศทางเรื่องการถ่ายโอนสถานีอนามัย โดยจาเป็ นต้องมีพนั ธะสัญญาทีช่ ดั เจนทัง้ ใน
รู ป แบบแผนและข้อ ตกลงความร่ ว มมือ อาจจะมีก ลไกการประสานงานในรู ป ของศู น ย์
ประสานงานการถ่ายโอนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็ นระบบ ฝ่าย อปท. เองควรชัดเจนใน
การพัฒนาคน การจัดทาแผน การสร้างการมีส่ว นร่วมกับเครือ ข่ายที่เ กี่ยวข้อ ง การถ่ายโอน
สถานีอนามัยในคราวต่อไปต้องมีการศึกษาวัฒนธรรมการทางานร่วมกันการสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนและความเป็ นกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันพร้อมกับการเสริมสร้างปญั ญา ใน
บริบททีเ่ หมาะสมและมีรปู แบบทีห่ ลากหลายทีส่ อดคล้องกับแต่ละพืน้ ที่
๔.๓ สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (๒๕๕๑)
ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอานาจ สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ : ๒๕๕๑) ได้ทารายงานสรุปผลโครงการติดตามการดาเนินงานถ่ายโอนสถานีอนามัย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามการดาเนินการถ่ายโอนสถานี
อนามัย รวมทัง้ ปญั หาอุ ปสรรคที่เกิด ขึ้น รูปแบบการศึก ษาเป็ นการเยี่ยมติดตามในพื้นที่เพื่อ
สัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องในพืน้ ทีถ่ ่ายโอนโดยตรง และการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น
จากประชาชนผู้ใช้บริการ จากรายงานพบว่ามีปญั หาในการถ่ายโอนในระดับพื้นที่ อาทิ ปญั หา
การถ่ายโอนบุคลากรที่มคี วามกังวลในการปฏิบตั ิงานทัง้ ในเรื่องแนวทางปฏิบตั ิในเรื่องต่างๆ
ความกังวลในสิทธิประโยชน์ต่างทัง้ การเลื่อนระดับ การพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าต่างๆ
เป็ นต้น ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เมื่อวิเคราะห์เป็ นปญั หาทัง้ เชิงเทคนิคที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง
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หน่ วยงาน และปญั หาเชิงหลักการจริงๆว่าส่วนกลางมีทศิ ทางอย่างไรกับการบริหารกาลังคนที่
เข้าสู่ อปท. ใหม่เป็นต้น ทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจนมากนัก
ในส่วน อปท. เอง พบว่าส่วนใหญ่สนใจและพร้อมทีจ่ ะรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเข้า
มาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่ด้วยข้อจากัดขององค์กรเองที่ยงั ไม่มคี วามพร้อมมากนักในเชิง
โครงสร้างและการบริหารจัดการ ส่งผลให้มขี ้อขัดข้องหลายประการทัง้ การจัดองค์การในเชิง
โครงสร้างที่ยงั ไม่มสี ่วนงานหรือกองที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และขาดแคลนบุคลากรที่ม ี
ความรูเ้ กี่ยวกับการสาธารณสุขใน อปท. สาหรับบทบาทของสาธารณสุขอาเภอและสาธารณสุข
จังหวัดพบว่าบางพื้นที่ไม่เห็นด้วยในการถ่ายโอนส่งผลให้การแสดงออกและการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการถ่ ายโอนไม่เป็ นผลด้านส่ งเสริม มีเ พี ยงบางพื้นที่ซ่งึ มีเ ป็ นจานวนน้ อ ยที่มคี วาม
ร่วมมือกันเป็ นอย่างดีในการแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ในพื้นที่๓๓ ปญั หาที่เกิดในหน่ วยงานระดับผู้
ปฏิบตั ิได้แ ก่ บทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่แสดงบทบาทสนับสนุ น
กระบวนการถ่ายโอนที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปญั หาในระยะแรก
พอสมควร ทัง้ ประเด็นระเบียบเงินบารุง ใบเสร็จรับเงิน และขัน้ ตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การเงิน เป็นต้น
ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขเองก็พบว่ามีความล่าช้าในการถ่ายโอนบุคลากร ไม่มกี าร
ซัก ซ้อ มความเข้าใจในแนวทางปฏิบตั ิว่าเมื่อ ถ่ายโอนแล้วจะมีแนวทางปฏิบตั ิอ ย่างไร ความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานที่โอนไปแล้วและยังไม่โอนควรเป็ นอย่างไร และที่
สาคัญนโยบายในระดับสูงของ กสธ. ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุ นหรือไม่อย่างไรในการ
ถ่ายโอน จึงเป็ นประเด็นปญั หาในระดับนโยบายว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรในกระบวนการถ่ายโอน
สถานี อ นามัย ประกอบกับ ความไม่ ช ัด เจนในองค์ ป ระกอบอื่น หลายประการ อาทิ เรื่อ ง
งบประมาณ การจัดการทรัพย์สนิ และที่ดนิ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
รวมทัง้ บทบาทของผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรใน อปท เองที่ย งั ไม่เ ข้าใจและชัด เจนเพีย งพอใน
กระบวนการถ่ายโอน การทางาน และการพัฒนางาน ปจั จัยเหล่านี้ส่งผลให้มปี ญั หาอุปสรรคใน
การถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสู่ อปท. อยู่พอสมควรและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงแรกๆทีม่ กี าร
ถ่ายโอน ประกอบกับระบบและกลไกทีต่ งั ้ ขึน้ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ดเี ท่าทีค่ วรมากนัก
จึงอาจกล่าวได้ว่าการถ่ายโอนสถานีอนามัยจากรายงานของ สานักงานคณะกรรมการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แม้พบว่ามีความสาเร็จในการถ่ายโอนสถานีอนามัยไป
ยัง อปท. จริง แต่ ข้อ เท็จจริง ประจัก ษ์ ชดั ว่ ามีปญั หาที่ต้อ งแก้ไขอย่างเร่งด่ว นเกิดขึ้นหลาย
ประเด็นโดยเฉพาะในช่วงต้น

๓๓

จากรายงานระบุว่ามีจงั หวัดกาแพงเพชร จังหวัดเดียวที่ ผูว้ ่าราชการจังหวัด และ นพ.สสจ ร่วมมือกันใน
การถ่ายโอนทีด่ สี ง่ ผลให้การเกลีย่ อัตราและเปิ ดโอกาสให้ผสู้ นใจสมัครเข้ามาในสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนทาให้มี
อัตรากาลังครบตามกรอบ
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๔.๔ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๑)
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข : ๒๕๕๑) ได้จ ดั ทารายงานการติดตามประเมิน ผลการถ่ า ยโอนสถานี
อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและ
ปญั หาอุปสรรคในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท. โดยมีรูปแบบการติดตามในพื้นที่และ
การใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ ในส่วน อปท. บุคลากรสาธารณสุข
และประชาชน ผลการศึกษาในรายงานนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบผลกระทบในสถานีอนามัยกลุ่ม
ที่ ๑ ทีถ่ ่ายโอนครัง้ แรก ๒๒ แห่ง กับ กลุ่มที่ ๒ ทีถ่ ่ายโอนต่อเนื่องจานวน ๖ แห่ง พบว่าในระดับ
พืน้ ที่การถ่ายโอนทัง้ สองกลุ่ม ทัง้ กลุ่มที่หนึ่งที่ถ่ายโอนตอนแรก และกลุ่มทีส่ องที่ถ่ายโอนตอน
หลัง ได้มกี ารดาเนินงานทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ในประเด็นสาคัญต่างๆ รวม ๑๕ ประเด็น ของ
การทางานในพื้นที่ ทัง้ ในประเด็นนโยบายและทิศทางการดาเนินงานสาธารณสุข การวางแผน
เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การจัดการระบบข้อมูล
ข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินกิจกรรมสาธารณสุข การประสานการดาเนินงานกับหน่ วยงานต่างๆ แนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุ นการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการงบประมาณ แหล่ง
งบประมาณที่ส นับ สนุ น การด าเนิ น งานสาธารณสุ ข จ านวนบุ ค ลากร การส่ ง เสริม การผลิต
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจ การดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ พบว่าทัง้ ๑๕ ประเด็นได้มกี ารดาเนินการในพื้นที่ไม่แตกต่างกันในสถานี
อนามัยทีถ่ ่ายโอนทัง้ สองกลุ่ม
ประเด็นทีน่ ่ าสนใจจากรายงานฉบับนี้คอื ประเด็นเรื่องการจัดการบุคลากร ทีพ่ บว่าฝ่าย
อปท. ได้มกี ารเตรียมความพร้อมโครงสร้างอัตรากาลังโดยมีแผนขยายกรอบอัตรากาลังเพื่อ
รองรับบุคลากรทีถ่ ่ายโอน แต่ยงั ไม่มนใจในความเพี
ั่
ยงพอของจานวนผูม้ าถ่ายโอนมาปฏิบตั งิ าน
ประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ เป็ นปญั หามากซึ่งควรจะต้องให้ความชัดเจนและหลักการที่ถูกต้อง
เพราะเป็นประเด็นสาคัญมาก อีกประเด็นทีน่ ่ าสนใจจากการศึกษาพบว่านโยบายกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขไม่ชดั เจน ส่งผลให้การทางานเชิงรุกเรื่องการถ่ายโอน
เป็ นไปอย่างไม่เต็มทีเ่ ท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผูบ้ ริหารระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข
ไม่จริงใจในการแก้ปญั หาให้กบั สอ. ทีถ่ ่ายโอนไปอย่างจริงจัง ซึง่ เป็ นปยั หาในทานองเดียวกันที่
พบว่าในบางพื้นที่ผู้บริหาร อปท. เองก็ไม่ชดั เจนและไม่เข้าใจงานสาธารณสุขดีพอ จึงส่งผล
กระทบต่อกระบวนการถ่ายโอนในระดับพืน้ ทีพ่ อสมควร
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๔.๕ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๑)
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข : ๒๕๕๑) โดยกลุ่มสนับสนุ นและพัฒนาการกระจายอานาจ ได้ทาการ
สารวจสถานการณ์การดาเนินงานและการสนับสนุ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุขใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แบบเร่งด่วนโดยใช้แบบสอบถามแบบเร่งด่วน (Quick survey
questionnaire) ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่มาร่วมประชุม สัมมนา จานวน ๑๔๐ คน และมี
ผูต้ อบแบบสอบถาม ๑๐๖ คน ในการประชุมสัมมนาสายสัมพันธ์สาธารณสุขท้องถิน่ วันที่ ๒๗๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทีโ่ รงแรมริชมอนด์ นนทบุร ี
ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินงานด้านสาธารณสุขภาพภายใต้การบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ในด้านการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข พบว่ามีทงั ้ รูปแบบทีม่ ี
การกาหนดสัดส่วนงบประมาณตามแผนงานโครงการทีช่ ดั เจน ประมาณ ร้อยละ ๕๓ กับรูปแบบ
ทีไ่ ม่มกี ารกาหนดสัดส่วนงบประมาณแต่ขน้ึ กับโครงการที่มกี ารเสนอ และการอนุ มตั ิ ประมาณ
ร้อยละ ๔๗ ซึ่งขึ้นกับระบบการจัดการของแต่ละ อปท. แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นระบบการกาหนด
สัดส่วนงบประมาณตามแผนงานโครงการมากกว่าเล็กน้อย
การจัด การระบบบุ ค ลากรใน อปท. (อาทิ การจ้า ง การประกาศ/ คัด เลือ ก การ
ประเมินผลงาน ระบบค่าตอบแทน) พบว่า ร้อยละ ๔๒ มีระบบที่ชดั เจนและมีความคล่องตัว
ร้อยละ ๓๐ มีลกั ษณะเป็นไปตามระบบทีส่ ่วนกลางกาหนด และมีความคล่องตัวน้อย และร้อยละ
๒๘ ไม่มรี ะบบชัดเจนแต่มคี วามคล่องตัวในการจัดการ
การสนับสนุ นด้านวิชาการ นัน้ พบว่าบุคลากรสาธารณสุขภายใต้สงั กัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีความเห็นว่า ระบบสนับสนุ นทางด้านวิชาการ/การพัฒนาศักยภาพทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานสาธารณสุขที่ได้รบั การสนับสนุ นจาก สานักงานสาธารณสุขจัง หวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ และหน่ วยงานสาธารณสุขในพื้นที่นัน้ ลดลงและไม่ได้รบั การสนับสนุ นที่ดี
เท่าทีค่ วร กว่า ร้อยละ ๕๐ มีความเห็นว่าการรับได้รบั สนับสนุนจากเครือข่ายเดิมลดลง
การใช้ระบบข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งกับการด าเนิ นงานด้านสาธารณสุ ข นัน้ บุ ค ลากร
สาธารณสุขภายใต้สงั กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความเห็นว่า มีการใช้ระบบข้อมูล เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ปญั หาในพื้นที่ เพื่อการวางแผน เพื่อการดาเนินงาน เพื่อการรายงานต้น
สังกัด และเพื่อการกากับติดตาม ร้อยละ 50 มีการใช้ขอ้ มูลอยูใ่ นระดับมาก
ในด้านการจัดตัง้ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพในชุมชน พบว่ามีเ พียง ร้อ ยละ ๖ ของ
จานวนพืน้ ทีท่ งั ้ หมดทีต่ อบแบบสอบถาม ทีไ่ ด้มกี ารดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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๔.๖ จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และคณะ (๒๕๕๒)
งานวิจยั เพื่อถอดประสบการณ์ของการถ่ายโอนสถานีอนามัยทัง้ ๒๒ แห่ง ของจรวยพร
ศรีศศลักษณ์ และคณะ (จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และคณะ: ๒๕๕๒) เป็ นการติดตามเพื่อเรียนรู้
การเปลีย่ นแปลงในสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนทัง้ หมดทุกแห่ง ผลจากการศึกษาพบว่ากระบวนการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยไป อปท. เป็ นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอานาจด้านสุขภาพถือเป็ นจุด
เปลี่ยนในการพัฒนาระบบสุขภาพ ที่จะต้องใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน และยังพบว่า การสื่อสารมีความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมาย
ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในการดาเนินการ และพบว่ามีขอ้ ควรพึงระวังและแนวทางแก้ไขปญั หาการ
ถ่ า ยโอนหลายประเด็น ป จั จัยสนับ สนุ น ที่ส าคัญ ของการถ่ ายโอนให้ลุ ล่ ว ง ประการแรก คือ
แรงจูงใจ โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการทางานทีเ่ พิม่ มากขึน้ การมีตาแหน่ งและอัตรากาลัง
เพิ่มขึ้นและมีก้าวหน้ ากว่าเดิม หรือ สายการบังคับบัญชาที่สนั ้ ลงทาให้มคี วามสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ าน ประการทีส่ อง เป็ นปจั จัยทีเ่ กี่ยวกับสภาพความจริงของแต่ละพืน้ ที่ เช่นสัมพันธภาพ
เดิมทีด่ รี ะหว่างสองหน่ วยงาน การมีภาวะผูน้ าทีส่ งู ของหน่ วยงานทัง้ สองฝ่าย การประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจทีด่ ี การระดมความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างได้ผล ปจั จัยเหล่านี้
จะสนับสนุนให้กระบวนการถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรืน่ มากขึน้
๔.๗ Loraine Hawkine, Jaruayporn Srisasaluk and Sutayut Osornprasop (2009)
งานวิจยั ของ Loraine Hawkine และคณะ (Loraine Hawkine, Jaruayporn Srisasaluk
and Sutayut Osornprasop: 2009) เป็ นการศึกษาแบบเร่งด่วนเพื่อประเมินผลการถ่ายโอน
สถานีอ นามัยไป อปท. และโรงพยาบาลนอกระบบ รูปแบบการศึกษาใช้การสัมภาษณ์ และ
ทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนได้จดั บริการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ ส่วนใหญ่ได้รบั งบประมาณเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในส่วน
การให้บริการ ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมีมากขึน้ สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและคิด
ริเ ริ่ม ได้ม ากขึ้น แต่ ก็ม ีบ างแห่ ง ที่ย ัง อยู่ใ นช่ ว งเปลี่ย นผ่ า นระบบ ท าให้ม ีป ระเด็น เกี่ย วกับ
กฎหมายและ กฎ ระเบียบ ที่ยงั ติดขัด และการจัดงานงบประมาณมีความล่าช้า ภาพรวมของ
ผู้บ ริห ารในพื้น ที่ม ีค วามสนใจและกระตือ รือ ล้น ในกระบวนการถ่ า ยโอนสถานี อ นามัย โดย
ภาพรวมในระยะแรกมีแนวโน้มทีเ่ ป็ นบวกในรูปแบบการกระจายอานาจโดยการถ่ายโอนสถานี
อนามัยทีเ่ กิดขึน้
๔.๘ สงครามชัย ลีทองดี (๒๕๕๒)
ผู้วจิ ยั ได้ทาการสารวจแบบเร่งด่วนเพื่อทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้ าที่สาธารณสุข
ระดับปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ จานวน ๒๔๑ คน ในพืน้ ที่ ๕ จังหวัด (สงครามชัย ลีทองดี: ๒๕๕๒)
เพื่อทราบความคิดเห็นต่อการกระจายอานาจด้านสุขภาพโดยเฉพาะประเด็นของการถ่ายโอน
สถานีอนามัย โดยใช้แบบสอบถามแบบเร่งด่วน เกี่ยวกับประเด็นของสถานีอนามัย สามารถ
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สรุปผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการให้ถ่ายโอน
สถานีอนามัยไปสังกัด เทศบาลหรือ อบต. ร้อยละ ๓๓.๑ ในขณะทีต่ ้องให้ถ่ายโอนสถานีอนามัย
ไปสังกัด อบจ. เพียงร้อ ยละ ๗.๙ และเป็ น ที่น่าสนใจว่ามีเ จ้าหน้ าที่ส าธารณสุ ขแสดงความ
คิด เห็น ว่ า ไม่ อ ยากถ่ า ยโอนไปสัง กัด อปท. คือ ต้ อ งการให้ ส ถานี อ นามัย สัง กัด กระทรวง
สาธารณสุขตามเดิมถึง ร้อยละ ๕๙.๐ ซึง่ เป็ นจานวนมากทีส่ ุดจากการสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมา ดัง
รายละเอียดในตารางที่ ๓ ในหน้าถัดไป ข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าเป็ นการสารวจแบบเร่งด่วนทีย่ งั ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ทีท่ ุกคน แต่จากการคัดเลือกตัวแทนทีค่ ่อนข้างเป็ นอิสระและส่วน
ใหญ่ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีอนามัยอยู่ระดับหนึ่งไม่ถงึ กับไม่มคี วามรู้
เกีย่ วกับการถ่ายโอนสถานีอนามัย แต่พบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าทีไ่ ม่ประสงค์จะโอนไปสังกัด อปท.
เป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มคี วามคิดเห็นอย่างไรต่ อ
กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัย แม้ว่าการกระจายอานาจด้านสุขภาพได้เดินหน้ามาถึงการ
ถ่ายโอนตามแผนฯ ทีก่ าหนดไว้แล้ว แต่ยงั มีคนส่วนหนึ่งซึง่ เป็ นจานวนไม่น้อยทีไ่ ม่ต้องการทีจ่ ะ
ถ่ายโอน จึงเป็นประเด็นทีจ่ ะต้องวิเคราะห์กนั อย่างละเอียดต่อไป

ตารางที่ ๔ ผลการสารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้ าที่สาธารณสุ ขระดับปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
ประเด็นการถ่ายโอนสถานีอนามัย
พืน้ ที่

ศรีสะเกษ
อุดรธานี
มหาสารคาม
นครราชสีมา
สุพรรณบุรี
รวม

โอนไปสังกัด
โอนไปสังกัด
เทศบาลหรือ
อบจ.
อบต.
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
๑๖(๒๘.๑)
๕(๘.๘)
๒๕(๖๔.๑)
๐(๐)
๑๗(๕๑.๕)
๒(๖.๑)
๑๑(๑๑.๘)
๑๒(๑๓.๐)
๑๑(๕๗.๙)
๐(๐)
๘๐(๓๓.๑)
๑๙(๗.๙)

ไม่โอนต้องการ
สังกัด กสธ.
ตามเดิ ม
จานวน (ร้อยละ)
๓๖(๖๓.๑)
๑๔(๓๕.๙)
๑๔(๔๒.๔)
๗๐(๗๕.๒)
๘(๔๒.๑)
๑๔๒(๕๙.๐)

รวม
จานวน (ร้อย
ละ)
๕๗
๓๙
๓๓
๙๓
๑๙
๒๔๑

๔.๙ สงครามชัย ลีทองดีและกษิ ดิศ ขันธรัตน์ (๒๕๕๓)
ผูว้ จิ ยั ได้รว่ มมือกับสมาคมหมออนามัยแห่งประเทศไทยในการสารวจความคิดเห็นของผู้
ร่วมเวทีสาธารณะที่สมาคมหมออนามัยได้จดั ขึน้ ในพื้นที่ส่ภี าคของประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เ กี่ยวกับประเด็นการกระจายอานาจและการถ่ายโอนสถานีอ นามัยซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า
๑,๗๐๐ คนทัวประเทศ
่
(สงครามชัย ลีทองดี และกษิดศิ ขันธรัตน์ : ๒๕๕๓) โดยการสารวจ
ความคิดเห็นตามประเด็นทีก่ าหนดไว้และประเด็นอื่นๆเกีย่ วกับการถ่ายโอนสถานีอนามัยภายใต้
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กระบวนการกระจายอานาจด้านสุขภาพ ผลการสารวจเป็ นที่น่าสนใจว่ามีความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นของการถ่ายโอนสถานีอนามัย แนวโน้มความ8bfเห็นของกลุ่มหมอ
อนามัยในแต่ละภาคจะแตกต่างกันพอสมควร กลุ่มหมออนามัยในพื้นที่ภาคกลางส่วนน้ อยที่
ต้องการโอนไปสังกัด อบต.หรือเทศบาล แต่จะสนใจการถ่ายโอนไป อบจ. หรือการพัฒนาเป็ น
องค์กรมหาชนหรือรูปแบบอื่นๆมากกว่า ในขณะที่หมออนามัยในภาคอีสานสนใจประเด็นการ
รวมตัวกันเพื่อพัฒนาเป็ นเครือข่ายบริการทัง้ สอ. และ โรงพยาบาลมากที่สุดและไม่อยากไป
อบจ. ในขณะที่หมออนามัยในภาคเหนือสนใจการโอนไป อบจ. และรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย
บริการทัง้ จังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ ต่างกับภาคใต้ท่สี นใจจะรวมกลุ่มโอนไปสังกัด อบจ. เป็ นส่วน
ใหญ่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากเวทีสาธารณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความคิดเห็นทีห่ ลากหลายและยังไม่ม ี
เอกภาพเกีย่ วกับอนาคตของสถานีอนามัย ดังนัน้ จึงไม่แปลกแต่อย่างใดทีม่ ขี อ้ มูลเกี่ยวกับการไม่
อยากถ่ายโอนหรือต้องการหารูปแบบมากกว่านี้ในการถ่ายโอนสถานีอนามัย ดังมีรายละเอียด
ผลการศึกษาดังตารางที่ ๔ ต่อไปนี้
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ตารางที่ ๕ ผลการสารวจความคิดเห็นของหมออนามัยในเวทีสาธารณะการถ่ายโอน
สถานีอนามัยไป อปท.
พืน้ ที่

เหนื อ
อีสาน
กลาง
ใต้

สอ. โอนไป
สอ.
สอ. รวมกับ
พัฒนาเป็ น
รูปแบบอื่น
เทศบาล รวมกลุ่มกัน รพ. ในจังหวัด องค์กรมหาชน ไม่โอน ไม่ออก
หรือ อบต. ในจังหวัด เป็ นเครือข่าย
ความเห็น
(ร้อยละ) โอนไป อบจ.
บริการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
๑๑.๓๕
๒๔.๘๖
๒๔.๓๓
๒๓.๗๘
๑๕.๖๘
๒๒.๐๐
๑๐.๐๐
๒๖.๐๐
๒๐.๐๐
๑๗.๐๐
๙.๐๐
๓๐.๐๐
๑๗.๐๐
๒๐.๐๐
๒๔.๐๐
๑๘.๐๐
๒๘.๐๐
๒๒.๐๐
๑๔.๐๐
๑๘.๐๐

๔.๑๐ สถาบันวิ จยั ระบบสาธารณสุข (๒๕๕๓)
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข ได้จดั ระดมสมองผู้เ กี่ยวข้อ งกับกระบวนการกระจาย
อานาจด้านสาธารณสุข โดยคัดเลือกแกนนาสาคัญในระดับพืน้ ที่ (Local Key Actors) มาร่วมกัน
วิเคราะห์และให้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการกระจายอานาจ เพื่อเป็ นการวิเคราะห์และติดตาม
ความก้าวหน้ า ของการกระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ข ๓๔ และเป็ น การทวนสอบข้อ มูล จาก
แหล่งข้อมูลหลายด้าน (Data and Method Triangulation) ทีน่ อกเหนือจากการตรวจสอบข้อมูล
ที่ไ ด้จากการวิเ คราะห์ส งั เคราะห์เ อกสาร จากผลการประชุมระดมความคิดเห็นการกระจาย
อานาจด้านสาธารณสุขสามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
๑. ความก้าวหน้ าของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
สถานการณ์ ก ารกระจายอ านาจด้านสาธารณสุ ขโดยภาพรวมถือ ว่ายัง ไม่มกี ้าวหน้ า
เท่ า ที่ค วรทัง้ ด้า นภารกิจ ที่จ ะต้อ งถ่ า ยโอนและการถ่ า ยโอนสถานบริการในสัง กัด กระทรวง
สาธารณสุขไปยัง อปท. (ซึ่งหมายรวมทัง้ สถานีอนามัย รพช.และรพท.) ทัง้ นี้เนื่องจากระบบ
วิธกี ารงบประมาณยังไม่เอือ้ ต่อการกระจายอานาจ นอกจากนัน้ ทิศทางของผูบ้ ริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะฝา่ ยประจา ยังส่งสัญญาณทีไ่ ม่ชดั เจนว่าจะสนับสนุ นหรือขัดข้อง
กับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข แม้ว่าทิศทางของผู้บริหารระดับสูงทางฝ่ายการเมืองดู
เหมือ นว่า จะไม่ขดั ข้อ งกับการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุ ข และพยายามผลัก ดันให้การ
กระจายอานาจเกิดได้จริง แต่นโยบายที่แถลงออกมาอย่างเป็ นรูปธรรมกลับส่งผลทางอ้อมทีจ่ ะ
ท าให้ก ระบวนการกระจายอ านาจมีค วามล่ า ช้า ดัง เช่ น การประกาศนโยบายส่ ง เสริม ให้ม ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ในเชิงการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ (Policy
๓๔

จัดระดมสมองโดย สวรส. และคณะผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม สวรส.
ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชัน้ ๕ กระทรวงสาธารณสุข
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Implementation) มีความจาเป็นต้องใช้การรวมอานาจค่อนข้างมากในการผลักดันให้ความสาเร็จ
ของนโยบายเกิดขึน้ จริง ในความเป็ นจริงปญั หาของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเท่าที่
ปรากฏในปจั จุบนั คือ ๑) ภารกิจบางประการที่ยงั ไม่พร้อมที่จะถ่ายโอนกลับไปกาหนดให้ต้อง
ถ่ า ยโอน ส่ ง ผลให้เ กิด ภาวะสับ สนในการด าเนิ น งานต่ อ ไป อาทิ โรงพยาบาลชุ ม ชนหรือ
โรงพยาบาลทัวไป
่ ซึ่งหากมีการแยกส่วนออกไปต่างสังกัดในแต่ละพื้นที่จะมีความสับสนและ
ยากลาบากในการพัฒนาและอภิบาลระบบส่งต่อและเครือข่ายบริการสุขภาพเป็ นอย่างมาก กลับ
มีการกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ ให้มกี ารถ่ายโอนทัง้ ทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาอย่างรอบด้านอย่ าง
เพียงพอ ๒) ภารกิจทีค่ วรจะถ่ายโอนแต่ไม่ได้กาหนดให้ถ่ายโอน ซึ่งทาให้เกิดการรวมศูนย์การ
ทางานในส่วนกลางมากยิง่ ขึน้ อาทิ เรือ่ งการจัดระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเรือ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ การบริหารกฎหมายสาธารณสุขในพืน้ ทีเ่ ป็ นต้น
และ ๓) ภารกิจที่จาเป็ นต้องถ่ายโอนแต่ ยงั ไม่ถ่ายโอนอย่างจริงจัง อาทิภารกิจเกี่ยวกับการ
ควบคุมป้องกันโรคในพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบโดยตรงของพืน้ ทีก่ ลับไม่มกี ารผลักดันอย่าง
จริงจัง เป็นต้น
๒. รูปแบบและทางเลือกในการกระจายอานาจ
ประเด็นที่ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขก็คอื การ
กระจายอ านาจไม่เ พียงแต่ เ ป็ นการถ่ ายโอนอ านาจเท่ านัน้ มีค วามจาเป็ นที่จะต้อ งแสวงหา
รูปแบบการกระจายอ านาจในรูปแบบใหม่หรือ หลากหลายที่เ ป็ นการลดความส าคัญ ในการ
ดาเนินการเองของส่วนกลาง แล้วเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของส่วนท้องถิน่ ให้มากขึ้น
รูปแบบการทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะงานด้านการป้องกันโรค
และสร้างเสริมสุขภาพ
ซึง่ มีทางเลือกในการกระจายอานาจทีห่ ลากหลายจึงควรดาเนินการในลักษณะ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กระจายอานาจในส่วนทีท่ าได้จริง กล่าวคือภารกิจทีป่ ระชาชนทัวไปท
่ าอยู่แล้ว และ
เป็ นภารกิจซึ่งปกติ อปท. ก็เป็ นผู้ปฏิบตั แิ ละมีหน้ าที่รบั ผิดชอบโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น การ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในพืน้ ที่ เป็ นต้น
๒.๒ กระจายอานาจในภารกิจหรือกิจการทีส่ ่วนท้องถิน่ จะสามารถดาเนินการได้ดกี ว่า
ั หาในเรื่อ งนัน้ ๆในพื้นที่โ ดยตรง สมควรที่จ ะมาเป็ น
เนื่ อ งจากมีค วามเข้า ใจและประสบป ญ
ผูจ้ ดั การปญั หาเหล่านัน้ ด้วยส่วนท้องถิน่ เอง
๒.๓ การกระจายอ านาจมีค วามจ าเป็ น ต้ อ งกระจายอ านาจทัง้ ด้ า นภารกิ จ และ
งบประมาณควบคู่ก ันไป ด้วยเหตุ ผลที่สาคัญ คือการดาเนินการใดๆจาเป็ นต้อ งใช้ทรัพยากร
การเงินเป็นเครือ่ งสาคัญเพื่อสร้างให้เกิดความสาเร็จ งานและเงินเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญควบคู่กนั
๒.๔ การกระจายข่าวสารและการเรียนรูเ้ รื่องการกระจายอานาจเป็ นกลไกที่สาคัญทีจ่ ะ
ส่งผลสาเร็จต่อ กระบวนการกระจายอานาจ ทัง้ นี้ส่ วนกลางต้อ งทาหน้ าที่เ ป็ นตัวกลางในการ
สื่อสารข้อเท็จจริง และหนุ นเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน ก่อนการประเมินความพร้อมของพืน้ ทีใ่ น
ด้านการกระจายอานาจ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เข้าใจและหวาดระแวงซึง่ กันและกัน
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๒.๕ สร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานสาธารณสุขสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข กับ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (อปท.) ก่ อ นการกระจายอ านาจ เพื่อ สร้า ง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรูร้ ว่ มกัน
๒.๕ ยอมรับว่าการถ่ายโอนเป็ นเพียงรูปแบบหนึ่งของการกระจายอานาจ หากจาเป็ น
จะต้องถ่ายโอนภารกิจหรือหน่ วยงานควรดาเนินการภายหลังการเรียนรูร้ ่วมกันและเปิ ดโอกาส
ให้ดาเนินไปควบคู่กบั การพัฒนาหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดร่วมกันของทัง้ สองฝา่ ยเสียก่อน
๓. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเมื่อวิเคราะห์ดูจะเห็นว่า
ประกอบด้วยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
เจ้าภาพของระบบงานสาธารณสุขในระบบเดิม กับหน่ วยงานทีจ่ ะต้อ งรับภารกิจในระบบใหม่ท่ี
จัดขึน้ ซึง่ ได้แก่ อปท. ทัง้ หลายในระดับทีแ่ ตกต่างกัน และหน่ วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากับนโยบาย
และงบประมาณ ซึ่งอาจจะได้แ ก่ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แ ก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสานักงบประมาณ หน่วยงานทีก่ ล่าวมาส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้ หมดเป็ น
ภาคราชการข้อเสนอแนะ สาหรับการกระจายอานาจในอนาคตควรจะเพิม่ องค์กรภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อทีจ่ ะเป็ นการสร้างความเข้าใจของประชาชนและการพัฒนาให้เกิดธรรมาภิ
บาลในระบบได้เป็นอย่างดี
๔. กระบวนการติ ดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
จากสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในปจั จุบนั เป็ นที่ยอมรับว่ากระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพ ยังไม่เป็ นระบบและไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังไม่มกี ารจัดทา
ฐานข้อมูลการเรียนรู้ และขาดการสื่อสารให้ขอ้ เท็จจริงแก่ผเู้ กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ส่งผลให้เกิด
ความวิต กกัง วล เกรงกลัว ต่ อ การกระจายอ านาจ ไม่ ก ล้า เผชิญ หน้ า กับ การเปลี่ย นแปลง
นอกจากนัน้ ยังมีการตัง้ ข้อสังเกตว่ามีการสร้างโจทย์ให้การกระจายอานาจเป็ นเรื่องทีน่ ่ ากลัว มี
การสร้างสถานการณ์ให้เกิดความผิดพลาดและล้มเหลวในการกระจายอานาจเกิดขึน้ เพื่อจะ
นาไปใช้เ ป็ น เหตุ ผ ลคัดค้า นการกระจายอ านาจทัง้ ระบบ ประเด็น เหล่ านี้ส ามารถแก้ไขหรือ
บรรเทาโดยการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ าเป็นต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
๕. ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ (Change Agents) น่ าจะเป็ น
กลุ่ มบุค คลที่มองเห็นประโยชน์ ส าธารณะเป็ นที่ตงั ้ มากกว่าผู้มตี าแหน่ งสาคัญในองค์กรหรือ
หน่วยงาน ซึง่ การจะสร้างผูน้ าการเปลีย่ นแปลงจาเป็ นต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง บน
ฐานคิดทีว่ ่า เราจะร่วมมือกันทางานอย่างไรให้เกิดความสุขแก่ประชาชน มากกว่าการตัง้ คาถาม
ว่าถ่ายโอนหรือกระจายอานาจไปแล้วใครได้อะไร โดยการนาการเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นควร
เป็ นบทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็ นผูเ้ อื้ออานวยให้เกิดบรรยากาศ
แห่งการเรียนรูแ้ ละการทางานร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างแท้จริง
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๖. การถ่ายโอนสถานี อนามัยและโรงพยาบาล
รูป แบบการกระจายอ านาจโดยการถ่ า ยโอนในระยะแรกของการเปลี่ย นผ่ า น ควร
พิจารณาในกลุ่มสถานีอนามัยเป็ นหลัก เนื่องจากขนาดและบทบาทของสถานีอนามัยมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทของ อปท. มากทีส่ ุด แต่ในขณะเดียวกันประเด็นปญั หาเดิม
ของสถานีอนามัยทัง้ ในเชิงโครงสร้าง ที่เป็ นหน่ วยงานรวมศูนย์การทางานในระดับพื้นที่ของ
กระทรวงสาธารณสุข และการขาดแคลนบุคลากร ควรเป็ นเรื่องเร่งด่วนทีจ่ ะต้องแก้ไขเป็ นอันดับ
แรก หากเพียงแค่การถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท. แล้วให้สถานีอนามัยทาหน้าที่และ
บทบาทเช่นเดิม ภายใต้ขอ้ จากัดเดิมทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงหรือสนับสนุ นเพิม่ ขึน้ จะเป็ นผลเสีย
มากกว่าผลดีต่อกระบวนการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข เนื่องจากระบบการทางานเดิมที่
สถานีอนามัยได้แสดงบทบาทมาตลอดเวลาเกือบศตวรรษ (เริม่ ก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๖) เป็ น
ทีย่ อมรับว่าบทบาทของสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มกี ารพัฒนาระบบงานจน
เกือบจะเข้าทีแ่ ละอยูต่ วั พอสมควรในการทางานสาธารณสุขในระดับพืน้ ที่ หากตัดโอนเข้าไปเป็ น
ส่วนหนึ่งของ อปท. ไม่ว่าระดับใดก็ตาม และไม่มรี ะบบการรองรับการทางานที่ดเี พียงพอ จะ
ส่งผลต่อการทางานของสถานีอนามัยเป็ นอย่างมาก และจะเป็ นผลเสียมากกว่า เพราะว่าระบบ
และรูปแบบการบริหารมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ สมควรทีจ่ ะต้องพัฒนาระบบรองรับการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ดพี อ เพื่อป้องกันผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ สาหรับ กรณีของ รพช.
และ รพท. นัน้ เนื่ อ งจากระบบและศัก ยภาพการท างานของทัง้ สองหน่ ว ยงาน ต่ า งได้ร ับ
มอบหมายบทบาทเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้ทางานและเรียนรูก้ ารบริหารจัดการตนเองทัง้
ด้านทรัพยากรและบทบาทมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว การกระจายอานาจในส่วนนี้ ประกอบกับระบบ
สุขภาพใหม่ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า ได้มที ิศทางการกระจายอานาจให้
หน่ ว ยบริก ารได้ม ีอิส ระและสามารถบริห ารจัด การตนเองได้เ ป็ น อย่า งมาก ซึ่ง เป็ น ไปตาม
แนวทางและเป้าหมายของการกระจายอานาจอยู่แล้ว กระบวนการกระจายอานาจในส่วนของ
โรงพยาบาลนี้ จึงสมควรให้เป็ นไปตามความสมัครใจ ในการออกแบบระบบของตนเองมากกว่า
การที่จะปรับเปลี่ยนให้ อปท. เข้าไปบังคับบัญชาเพื่อสร้างรูปแบบให้ตามแนวทางการบริหาร
ราชการท้องถิน่ ในระบบเดิม
๗. รูปแบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ข้อเสนอจากเวทีเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข มีประเด็นที่เห็น
ร่ว มกันว่า การกระจายอานาจด้านสาธารณสุข ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย และเป็ นไปตาม
ศัก ยภาพและความพร้อ มของแต่ ล ะพื้นที่ ไม่จ าเป็ นต้อ งให้ม ีรูปแบบสาเร็จ รูปแบบเดียวกัน
ทัง้ หมด ประเด็นเกีย่ วกับรูปแบบการกระจายอานาจทีส่ าคัญ มีขอ้ เสนอทีน่ ่าสนใจดังนี้
๗.๑ รูปแบบที่หนึ่ ง หน่ วยบริ การสาธารณสุขถ่ายโอนไปสังกัด อปท. (Devulotion
Model) โดยให้มกี ารถ่ายโอนหน่ วยบริการต่างตามขัน้ ตอนและแผนปฏิบตั กิ ารฯ ทีก่ าหนดไว้
โดยระยะเริม่ ต้นให้เริม่ ที่สถานีอนามัย เป็ นขัน้ ตอนแรก ซึ่งแม้ว่าจะมีจานวนสถานีอนามัยเป็ น
จานวนกว่า 10,000 แห่ง ทัวประเทศ
่
จะต้องถ่ายโอนไป อปท. ทัง้ หมด ซึ่งในทางปฏิบตั ิเป็ น
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เรื่องทีย่ ากมาก มีความจาเป็ นต้องกระบวนการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละการทางานร่วมกันอย่างเข้มข้นมาเป็ นเครื่องมือและกลไกในการผลักดันให้เกิด
การกระจายอานาจเกิดขึน้ รูปแบบนี้เป็ นรูปแบบที่สามารถกระจายอานาจไปสู่ อปท. ได้อย่าง
เต็มที่และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการกระจายอานาจแต่มจี ุดอ่ อนที่เป็ นการดาเนินการ
แบบเหมารวมในรูปแบบเดียวกันทัง้ หมดโดยไม่คานึงถึงบริบทของแต่ละพืน้ ที่ และจะเกิดปญั หา
ตามมาค่ อ นข้า งมากในระยะเปลี่ย นผ่ า น ซึ่ง อาจจะได้ร ับ การต่ อ ต้า นมากและอาจจะท าให้
หลักการทีด่ ขี องการกระจายอานาจถูกบิดเบือนไปในทางทีส่ ร้างความสับสนและมีผลกระทบต่ อ
ประชาชนในภาพรวมของการบริการได้
๗.๒ รูปแบบที่ สอง ร่วมกันทาหน้ าที่ (Co-operative Model) ซึง่ เป็ นการให้ อปท.
และหน่ วยงานสาธารณสุขทางานร่วมกันไปก่อนในระยะแรกโดยยังไม่เป็ นการถ่ายโอนหน่ วย
บริก าร หากเป็ น เพีย งการท าภารกิจ ร่ว มกัน ในเบื้อ งต้น เสีย ก่ อ น อาจจะจัด รูป องค์ก ร เป็ น
คณะกรรมการหรือ องค์ ก รความร่ ว มมือ พิเ ศษ เพื่อ ท าหน้ า ที่บ ริห ารจัด การ แล้ ว ค่ อ ยๆ
ประเมินผลและปรับเปลีย่ นไปพร้อมๆ กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทางานร่วมกัน เพื่อ
รองรับการถ่ายโอนหน่วยบริการทัง้ หมดในระยะต่อไป รูปแบบนี้แม้ว่าไม่ใช่การกระจายอานาจที่
สมบูรณ์แต่เป็ นขัน้ ตอนและจังหวะก้าวที่ดขี องกระบวนการกระจายอานาจที่เปิ ดโอกาสให้ได้
เรียนรู้ร่ว มกันและนาไปสู่ก ารกระจายอ านาจที่ส มบูรณ์ ได้ใ นขัน้ ต่ อ ไป แต่ อ ย่างไรก็ดีอ าจจะ
เหมาะสมในการนามาปรับใช้ในช่วงเริม่ ต้นเท่านัน้ เนื่องจากไม่ใช่รูปแบบการกระจายอานาจที่
แท้จริง
๗.๓ รูปแบบที่สาม รื้อปรับระบบใหม่ในพื้นที่ (Re-orgaisational Model) อาจจะ
เริม่ โดยโดยใช้กลไกด้านงบประมาณเป็ นตัวขับเคลื่อนการกระจายอานาจ เช่นเดียวกับการปรับ
ระบบบริการภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เคยใช้แนวทางนี้มาแล้ว โดยปรับ
ระบบและวิธงี บประมาณใหม่โดยกาหนดให้งบประมาณตัง้ อยู่ในพื้นที่ แล้วพัฒนากระบวนการ
ทางานไปพร้อมๆกัน ไม่ยดึ กับรูปแบบการทางานเดิมทีเ่ ป็ นระบบราชการ แต่เน้นหลักธรรมาภิ
บาลในการทางาน โดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็ นตัวตัง้ เพื่อแก้ปญั หาการกระจุกตัวของบุคลากร วิธนี ้ีเป็ นการ
จัดองค์กรใหม่โดยการปรับเปลีย่ นองค์กรทัง้ ในส่วน อปท. และสาธารณสุข เพื่อทาหน้าทีร่ ่วมกัน
จาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือกันทัง้ ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบดูแล อปท. และ
มีทศิ ทางนโยบายระดับสูงที่ชดั เจน ด้วยเพราะจาเป็ นต้องขับเคลื่อนในภาพใหญ่ทงั ้ หมด ที่ต้อง
มารือ้ ปรับระบบบริการสาธารณะด้านสุขภาพในท้องถิน่ ใหม่ หมด วิธกี ารนี้แม้ว่ามีหลักการที่ดี
แต่ผลในทางปฏิบตั อิ าจจะเกิดได้ยาก ต้องใช้แรงผลักดันเชิงนโยบายทางการเมืองระดับสูงมา
ช่วยในการขับเคลื่อนอย่างมาก
๗.๔ รูปแบบที่สี่ ให้ อปท.รับภารกิ จด้านสุขภาพไปทา (Delegation Model) วิธกี าร
นี้เป็ นรูปแบบที่เคยใช้ใ นช่วงแรกของแผนปฏิบตั ิการฯ มีข้อดีคอื มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบและการส่งมอบบทบาทหน้าที่ต่อไปทีช่ ดั เจน และมีผลกระทบต่อบุคลากรน้อย
กว่า เนื่องจากการถ่ ายโอนบุคลากรเป็ นไปตามความสมัค รใจ โดยที่ยงั ไม่ถ่ ายโอนบุคลากร
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สาธารณสุขทัง้ หมดตามไปด้วย เป็ นเพียงแต่การถ่ายโอนภารกิจที่เหมาะสมกับศักยภาพและ
ความสามารถของ อปท. ก่อนในระยะแรกเท่านัน้ อาจจะมีบุคลากรสาธารณสุขบางกลุ่มทีส่ มัคร
ใจโอนไปที่ อปท. โดยที่บุคลากรสาธารณสุขยังอยู่สงั กัดหน่ วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข
เดิม เป็ น ส่ ว นใหญ่ ผลกระทบเชิง การต่ อ ต้ า นจะยัง ไม่ ม าก แต่ ก็ม ีจุ ด อ่ อ นคือ อาจจะท าให้
กระบวนการกระจายอานาจล่าช้าและไม่เป็ นไปตามเงื่อนเวลาที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างทีอ่ ยากเห็นอย่างทันท่วงที
๘. ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการกระจายอานาจ
การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุ ขจะบรรลุ ผ ลสาเร็จได้นัน้ จาเป็ นต้อ งอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่าย เพราะเป้าหมายสูงสุดของการกระจายอานาจคือการสร้างสุขภาวะ
ให้ ก ั บ ประชาชน ภายใต้ ค วามร่ ว มมือ ในระดับ พื้น ที่ จากการวิเ คราะห์ ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ
ความสาเร็จของการกระจายอานาจ มีปจั จัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) ทีส่ าคัญ
กล่าวคือ
๘.๑ ทิศทางเชิงนโยบายของผูบ้ ริหารระดับสูงและความจริงใจของผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับ
๘.๒ วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการเปลีย่ นแปลงกล่าวคือ วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
๘.๓ ระบบการสื่อสารข้อมูลหรือการสื่อสารข้อเท็จจริง
๘.๔ ระบบวิธงี บประมาณ ทีย่ ดึ พืน้ ทีเ่ ป็นฐาน ลดความซ้าซ้อน เน้นประสิทธิภาพ
๘.๕ เทคนิคและกระบวนการทางานร่วมกัน
๘.๖ ความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อของผูเ้ กีย่ วข้อง
๘.๗ ความสนใจและความใส่ใจของประชาชนต่อการดูแลสุขภาพ
๘.๘ ระบบกฎหมายและกฎกติการ่วม
๘.๙ องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ภาพรวมโดยสรุปจากการการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก การกระจายอานาจ
ด้านสุขภาพยังไม่มคี วามก้าวหน้าเท่าทีค่ วร อย่างน้อยทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ทีก่ าหนดไว้ พบว่าการถ่ายโอนหน่วยบริการเป็นเพียงการเริม่ ต้นโดยเริม่ ต้นทีก่ ารถ่ายโอนสถานี
อนามัยเท่านัน้ และยิง่ กว่านัน้ จานวนสถานีอนามัยที่จะถ่ ายโอนที่ตงั ้ เป้าหมายไว้ตามแผนฯ ที่
กาหนดไว้ในตอนแรกจานวน ๓๕ แห่ง ก็ยงั ถ่ายโอนไปไม่ครบถ้วน ด้วยเหตุผลข้อจากัดด้าน
ความพร้อมของพืน้ ทีท่ จ่ี ะรองรับการถ่ายโอน หรือแม้กระทังสถานี
่
อนามัยทีจ่ ะถ่ายโอนไป ดังนัน้
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขมีปญั หาทัง้ ด้านโอนภารกิจด้านสาธารณสุข และการถ่ายโอน
สถานบริการ โดยมีสาเหตุ หลัก มาจากผู้เกี่ยวข้องทัง้ สองฝ่ายขาดการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและ
ข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่มรี ะบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ จึงไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์กรเข้าสู่การเปลีย่ นแปลงได้ สภาพเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนใน
อนาคต ซึ่ง นอกจากจะทาให้เ กิด ปญั หาความซ้ าซ้อ นในการปฏิบตั ิภ ารกิจ ในพื้น ที่ และการ
สิน้ เปลืองงบประมาณก็จะเป็ นปญั หาตามมาอย่างแน่ นอน หากปญั หาดังกล่าวไม่ได้รบั การแก้ไข
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สภาวการณ์อย่างนี้ย่อมเป็ นการเพิม่ ปจั จัยเสีย่ งต่อระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ จึงควรเร่งหามาตรการเพื่อสร้างทางเลือกที่เหมาะสมในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกคนในสังคม
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บทที่ ๕
วิ เคราะห์ผลเกี่ยวเนื่ องกรณี หากไม่ถ่ายโอนสถานี อนามัย
มีประเด็นคาถามที่สาคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีอนามัยกล่าวคือ การโอนสถานี
อนามัยจะต้องโอนไปที่ อปท เท่านัน้ หรือไม่ หรือ หากไม่ถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท.
จะมีผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องตามมาอย่างไร และมีความเป็ นไปได้หรือไม่ท่จี ะไม่ถ่ายโอนสถานี
อนามัยไป อปท. เนื้อหาในบทนี้จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ เพื่อตอบคาถามดังทีก่ ล่าวแล้ว เพื่อเป็ น
ข้อ มูล ประกอบการอธิบายข้อ สังเกตที่น่ าสนใจอีกประเด็น หนึ่ง ของการกระจายอ านาจด้า น
สุขภาพ
๕.๑ ลาดับเหตุการณ์ ทาไมเป็ นสถานี อนามัยที่ต้องถ่ายโอน
(๑) การกล่าวถึงการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท. เป็ นประเด็นทีม่ กี ารกล่าวถึง
ในช่วงแรกๆของการกระจายอานาจด้านสุขภาพ มีจุดเริม่ ต้นที่สาคัญจากการที่ได้มกี ารทดลอง
และนาร่อ งดาเนินการในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดโี ดยกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
(Promoting Sound Governance through Decentralisation) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ ดาเนินการ
โดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกระทรวงมหาดไทย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ราชบุร ี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็ นภารกิจเดียวของกระทรวง
สาธารณสุขที่ทดลองถ่ายโอนในโครงการนัน้ คือ งานสถานีอนามัย แต่การถ่ายโอนในช่วงนัน้ ก็
ถือว่ายังเป็ นการถ่ายโอนทีไ่ ม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็ นเพียงการทางานร่วมกันระหว่าง อปท. กับ
สถานีอนามัย เท่านัน้ และประเด็นบุคลากร ก็ดาเนินการโดยให้ อปท. ยืมตัวข้าราชการสังกัด
สถานีอนามัยไปปฏิบตั ิราชการภายใต้สงั กัด อปท. ซึ่งสมัยนัน้ เป็ น อบต. ทัง้ หมด แต่การรับ
เงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์กย็ งั บริหารจัดการเสมือนหนึ่งว่า สังกัดใน กสธ. เหมือนเดิม
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการถ่ ายโอน สอ. ในช่ว งนัน้ เป็ นการนาร่องหรือ ทดลองในการถ่ ายโอน
เท่านัน้ ยังไม่ใช่การถ่ายโอนโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริง
(๒) ต่อมามีการตรา พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีก ารประกาศใช้แ ผนการกระจายอ านาจฯ และ
แผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งถือเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การ ฉบับแรก ซึ่งก็ไ ม่มกี ารระบุ ใ ห้มกี ารโอนสถานีอ นามัยให้แก่ อปท. ไว้แต่ อ ย่างใด คงมี
เพีย งแต่ ก ารกล่ า วถึ ง ภารกิ จ ด้ า นงานส่ ง เสริม คุ ณ ภาพชี ว ิต ด้ า นการสาธารณสุ ข การ
รักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ไว้ในแผนฯ เพื่อให้ กสพ. มีอานาจหน้าที่ใน
การถ่ายโอนภารกิจและสร้างความพร้อมให้กบั อปท. เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจไปสู่ อปท. แต่
เนื่อ งจากไม่ไ ด้มกี ารจัด ตัง้ กสพ. ตามที่กาหนดไว้ใ นแผนฯ จึง ไม่มคี วามก้าวหน้ าและการ
เปลี่ยนแปลงในการกระจายอานาจด้านสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขมากนัก ประกอบกับมี
นโยบายเร่งด่วนคือ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง
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สาธารณสุข จึงไม่มกี ารเคลื่อนไหวในประเด็นการกระจายอานาจต่อเนื่องแต่อย่างใดนับตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๔- ๒๕๔๘ มีเพียงการกาหนดให้โอนภารกิจด้านสาธารณสุข ๓๔ ภารกิจ จาก ๗
กรม ไปให้กบั อปท. แต่ในความจริงก็ไม่ม ี ความก้าวหน้าในการส่งมอบภารกิจอย่างเป็ นที่น่า
พอใจมากนัก
(๓) ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารนาเสนอต่อ คณะกรรมการ กกถ. เพื่อทบทวน
แนวทางการกระจายอานาจด้านสุขภาพใหม่ เพื่อให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประชุม กกถ. ได้เห็นชอบแนวทางที่ กสธ. เสนอเมื่อ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๙๓๕ ในสาระของแนวทางดังกล่าวกาหนดรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ในหลาย
รูปแบบ และกาหนดการถ่ายโอนแบบแยกส่วนไว้ในรูปแบบที่หนึ่ง และยกตัวอย่าง โอนสถาน
บริการให้แก่ อปท.ระดับต่างๆ เช่น สถานีอนามัย โอนให้ อบต. จึงถือว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นกล่าวถึง
การถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้แก่ อปท.ขึน้ อย่างชัดเจนเป็นครัง้ แรก
(๔) ต่อมาทีป่ ระชุม คณะกรรมการ กกถ. ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๐ ได้มมี ติให้โอน
สถานีอนามัยให้ อปท. จานวน ๓๐ แห่ง เพื่อเป็ นการนาร่องการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่
อปท.โดยใช้เกณฑ์และวิธปี ระเมินความพร้อมตามที่ท่ปี ระชุมเห็นชอบ โดยเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมของสถานีอนามัยตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ จาก กกถ. อนุ มตั ิ อาทิ ได้รบั รางวัลการบริหาร
จัดการที่ดเี ด่น การเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ และบุคลากรมีความสมัครใจ ซึ่งเป็ น
เกณฑ์การประเมินความพร้อมของ อปท. ทีจ่ ะรับโอนสถานีอนามัยในกลุ่มทีห่ นึ่ง
(๕) ได้มกี ารถ่ายโอนสถานีอนามัยจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแรก จานวน ๒๒
แห่ง ไปสู่ อปท. ต่างๆ ในพืน้ ที่ ๑๖ จังหวัด ๑๘ อปท. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
นับเป็ นการถ่ายโอนเข้าสู่ อปท. อย่างเป็ นทางการครัง้ แรก นับเป็ นจุดเริม่ ต้นการถ่ายโอนสถานี
อนามัยไป อปท. อย่างเป็นรูปธรรมครัง้ แรก
(๖) ต่อมามีการประกาศใช้แผนการกระจายอานาจฯ และแผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอน
กระจายอานาจ (ฉบับที่ ๒) ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการระบุเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังนี้
“...๕.สถานี อ นามัยถ่ า ยโอนให้ อปท. เพือ่ เป็ น ศูน ย์สุ ข ภาพ ด าเนิ นภารกิจ ด้านการ
ส่ ง เสริม สุ ข ภาพ ป้ อ งกัน และรัก ษาพยาบาลเบื้อ งต้ น และอาจพัฒ นาการให้บ ริก าร
รักษาพยาบาลทีส่ งู ขึน้ ได้
ทัง้ นี้ในระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อมของ อปท.ในพื้นที ่ และระยะสุดท้ายหาก
อปท. ไม่พร้อมรับการถ่ายโอน ก็ให้ถ่ายโอนให้ อบจ. ดาเนินการ...‛๓๖
๓๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการ กกถ. วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
แผนปฏิบตั กิ ารกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) ด้านการ
ถ่ายโอนภารกิจ
๓๖
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จากการลาดับเหตุการณ์ขา้ งต้นจะเห็นว่าประเด็นการถ่ายโอนสถานีอนามัย เริม่ ต้นจาก
การศึกษานาร่อง เพื่อหาแนวทางในการถ่ายโอนที่เ หมาะสม หลังจากนัน้ กสธ. ได้เสนอต่ อ
กกถ. ให้มกี ารปรับแนวทางในการกระจายอานาจด้านสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในการกระจายอานาจด้านสุข ภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยกาหนดรูปแบบการถ่ายโอน
แบบแยกส่วน ซึง่ กาหนดให้ ถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อบต. หรือเทศบาลในพืน้ ที่ ต่อมา
ได้มมี ติ กกถ. ในการให้ดาเนินการนาร่องการถ่ายโอนสถานีอนามัยทีม่ คี วามพร้อมและประเมิน
ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด ส่งผลให้มกี ารดาเนินการให้สถานีอนามัยจานวน ๒๒ แห่ง ได้ถ่ายโอนไป
สังกัด อปท. และต่อมาเพิม่ อีก ๖ แห่งรวมเป็น ๒๘ แห่ง จากเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ๓๕ แห่ง
ต่อมาในแผนปฏิบตั กิ ารฯ (ฉบับที่ ๒) ได้กาหนดให้มกี ารโอนสถานีอนามัยให้ อปท. ใน
พื้นที่ และหากระยะสุดท้ายของแผนฯ คือ พ.ศ. ๒๕๕๓ หาก อปท. ไม่พร้อ มก็ให้โอนสถานี
อนามัยให้ อบจ. ซึ่งเป็ นเหตุ ทาให้มกี ารเคลื่อนไหวในฝงั ่ อบจ. เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานี
อนามัย ดังนัน้ จะเห็นว่าการถ่ ายโอนสถานีอนามัยไป อปท. นัน้ มีการดาเนินการมาแล้ว เป็ น
ระยะเวลาหนึ่งหากนับตัง้ แต่ช่วงการศึกษานาร่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปจั จุบนั ก็เป็ นเวลา
๑๐ ปีพอดี แต่อย่างไรก็ดกี ารโอนสถานีอนามัยไปสู่ อปท. อย่างจริงจังก็เริม่ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่
รวมเวลากว่า ๗ ปีในการดาเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
๕.๒ สถานี อนามัยต้องโอนไปที่ อปท. เท่านัน้ หรือไม่
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการโอนสถานีอนามัยต้อ งโอนไปที่ อปท. เท่านัน้ ใช่หรือ ไม่
กรอบคาถามนี้เกิดขึน้ จากแนวคิด หากจะต้องมีการโอนหน่ วยบริการ ทัง้ ทีใ่ นความจริงแล้วการ
กระจายอ านาจอาจจะไม่ไ ด้ห มายความว่าคือ การถ่ ายโอนหน่ ว ยบริการเท่านัน้ หากแต่ เ มื่อ
พิจารณาเมื่อจะต้องโอนหน่ วยบริการ ในกรณีของสถานีอนามัย เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม
ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ (ฉบับที่ ๒) กาหนดว่า
“๑.ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทาหลักเกณฑ์ความพร้อมของ อปท. ทีจ่ ะรับการถ่ายโอน
สถานีอ นามัย โดยก าหนดเป็ นตัว ชี้ว ดั ทีช่ ดั เจนและไม่ซบั ซ้อน เสนอ กกถ. ให้ความ
เห็นชอบ...”
......
“๔. กระทรวงสาธารณสุ ขถ่ ายโอนสถานีอ นามัย ทรัพย์ส ิน งบประมาณและบุค ลากร
พร้ อ มภารกิ จ ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพการป้ องกั น โรค การฟื้ นฟู ส ภาพ การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กบั อปท.ทีม่ คี วามพร้อมให้เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด”
ข้อพิจารณาจากประเด็นดังกล่าวจะเห็นว่า กสธ. มีหน้าที่จะต้องจัดทาหลักเกณฑ์เพื่อ
ประเมินความพร้อมของ อปท. และให้ กสธ. โอนสถานีอนามัย ทรัพย์สนิ งบประมาณ บุคลากร
พร้อมทัง้ หน้ าที่ไปที่ อปท.ที่มคี วามพร้อม ซึ่งหมายถึง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความ
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พร้อมตามเกณฑ์ชว้ี ดั ทีก่ าหนดไว้ ประเด็นการโอนสถานีอนามัยจึงชัดเจนว่า ต้องโอนไปที่ อปท.
ในพื้นที่เ สีย ก่ อ นและต้อ งเป็ น อปท. ที่มคี วามพร้อ มเท่า นัน้ รวมทัง้ ต้อ งด าเนิ น การภายใน
กาหนดเวลาอีกด้วย หากจะไม่โอนไปที่ อปท. ในพืน้ ทีจ่ ะต้องเป็ นกรณีท่ี ประเมินแล้ว อปท. ไม่
มีความพร้อม แต่อย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในแผนปฏิบตั ฯิ เช่นกัน ว่า หาก อปท.
ใดในพืน้ ทีไ่ ม่พร้อมให้โอนให้ อบจ. ดาเนินการ
ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีอนามัย หากจะต้องเลือกแนวทางการโอน
หน่วยบริการ จะต้องโอนไปที่ อปท. เป็นหลัก
๕.๓ หากไม่ ถ่ายโอนสถานี อ นามัย ไปสังกัด อปท. จะมีผลกระทบที่ เกี่ ยวเนื่ องตามมา
อย่างไร
มีประเด็นค าถามเกี่ยวกับว่ าหากไม่ถ่ ายโอนสถานีอ นามัยไป อปท. จะมีผ ลกระทบ
เกีย่ วเนื่องตามมาอย่างไร หรือไม่
ข้อพิจารณาเมื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ตามแผนปฏิบตั ิการฯ แล้วโดยปกติการถ่ายโอน
สถานีอ นามัย จะต้อ งโอนไปที่ อปท. ซึ่งต้อ งเป็ น อปท. ที่มคี วามพร้อ มและผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์ท่ี กสธ. กาหนด กรณีท่จี ะไม่โอนไป อปท. จะต้องเป็ นกรณีท่ี อปท. ไม่ม ี
ความพร้อมหรือประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดนัน่ เอง หาก อปท. ไม่พร้อมทาง กสธ. ก็ย่อมมี
สิทธิปฏิเสธที่จะไม่ถ่ายโอนสถานีอนามัยไปให้ได้ แต่ในทางกลับกัน หาก อปท. มีความพร้อม
และประเมินผ่านก็จะต้องถ่ายโอนไปที่ อปท. นัน้ ซึง่ เป็ นไปตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีก่ าหนดไว้
ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ โดยชัดแจ้งแล้ว เว้นแต่จะเลือกรูปแบบการกระจายอานาจในรูปแบบใหม่ท่ี
ไม่ใช่การถ่ายโอนสถานบริการ อาจจะมีทางเลือกอื่นที่จะต้องวิเคราะห์กนั ทัง้ ระบบว่าจะมีการ
การเลือกรูปแบบการกระจายอานาจในแนวทางใด
สรุป หากเป็ นรูปบแบบการถ่ายโอนสถานบริการ หากจะไม่โอนสถานีอนามัยไป อปท.
จะต้องเป็ นกรณีท่ี อปท. ไม่พร้อม โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หาก อปท. ใดพร้อมและผ่าน
เกณฑ์การประเมินแล้วก็ย่อมไม่มเี หตุผลทีจ่ ะไม่โอนสถานีอนามัยไป อปท. แต่อย่างใด หากไม่
ถ่ายโอนไปตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้กจ็ ะฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในแผนปฏิบตั กิ าร เนื่องสาระ
ของกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ และแผนปฏิบตั กิ ารฯ จะ
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ประการสาคัญคือ
“. มาตรา ๓๓ แผนปฏิบตั ิก ารทีป่ ระกาศใช้บงั คับ ตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้มผี ลผู กพัน
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องต้องดาเนินการตามแผนนัน้ ...”๓
........
“ให้มผี ลผูก พันหน่ ว ยงานของรัฐทีจ่ ะต้อ งดาเนินการให้เ ป็ นไปตามแผนการกระจาย
อานาจฯ และแผนปฏิบตั กิ าร ดังกล่าวต่อไปนี้...”๓
๓๗

พ.ร.บ. กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒
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๕.๔ มีความเป็ นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ถ่ายโอนสถานี อนามัยไป อปท.
การทีจ่ ะไม่ถ่ายโอนสถานีอนามัย เป็นเรือ่ งทีม่ ปี ระเด็นพิจารณาสามทาง ดังนี้
(๑) อปท. ไม่มคี วามพร้อ ม ประเมินแล้ว ไม่ผ่ านเกณฑ์ ซึ่งเป็ นเรื่อ งที่กาหนดไว้ใ น
ขัน้ ตอนและแนวปฏิบตั อิ ย่างชัดเจนไม่ให้ถ่ายโอนสถานีอนามัย จึงไม่จาเป็ นต้องถ่ายโอนสถานี
อนามัยไปโดยเหตุเนื่องจากคุณสมบัตขิ อง อปท. ผูร้ บั โอนบกพร่องคือประเมินไม่ผ่าน
(๒) หากจงใจไม่ยอมถ่ายโอนสถานีอนามัย ทัง้ ที่ อปท. ก็ประเมินผ่าน ประเด็นนี้เป็ น
ประเด็นที่สนใจว่าผลทางสภาพบังคับเป็ นอย่างไร และจะได้ผลร้ายอะไร เมื่อพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนฯ ไม่ได้ ระบุบทลงโทษ ในกรณีหากมีการฝ่าฝื น
กฎหมายฉบับนี้ไว้ เป็ นเพียงกฎหมายที่กาหนดแนวทางและการปฏิบตั ิไว้เท่านัน้ และให้มผี ล
ผูกพันธ์กบั หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องให้ปฏิบตั ติ าม การทีห่ น่ วยงานของรัฐจะต้องผูกพันและ
ปฏิบตั ติ ามก็เป็ นไปตามนิยามของคาว่า ‚กฎ‛ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดตัง้ ศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า
“กฎ” หมายความว่ า พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อ บัญ ญัติ
ท้องถิน่ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัตอิ นื ่ ทีผ่ ลบังคับเป็ นการทัวไปโดยไม่
่
มุ่งหมาย
ให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”๓
ดังนัน้ ผลผูกพันตามแผนปฏิบตั ิการฯ จึงเป็ นกรณีท่หี น่ วยงานของรัฐต้อ งยึดถือและ
ปฏิบตั ิตาม แม้ว่าจะไม่มบี ทบังคับโดยเจาะจงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องปฏิบตั ิ แต่เป็ นผลที่
หน่วยงานในฐานะหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือปฏิบตั ิ
(๓) ทางเลือ กที่จะไม่ถ่ ายโอนสถานีอ นามัยเป็ นประเด็นที่หมายถึงว่าได้มกี ารเลือ ก
รูปแบบการกระจายอานาจในรูปแบบอื่นทีไ่ ม่ใช่การถ่ายโอนสถานบริการแบบแยกส่วน อาจจะมี
ทางออกที่จะอ้างว่าไม่จาเป็ นต้อ งโอนสถานีอ นามัยไปสู่ อปท. เนื่อ งจากว่าได้มรี ูปแบบการ
กระจายอ านาจในรูปแบบใหม่และคณะกรรมการ กกถ. เห็นชอบที่จะให้จดั โครงสร้างระบบ
สุ ขภาพของประเทศในแนวทางอื่นที่ไม่ใ ช่การถ่ ายโอนสถานบริการแบบแยกส่ ว น ก็อ าจจะ
เป็นไปได้ทไ่ี ม่ตอ้ งโอนสถานีอนามัยไป อปท.
ประเด็นทีจ่ ะต้องกล่าวถึงการถ่ายโอนสถานีอนามัยจะต้องโอนไปที่ อปท. เท่านัน้ หรือไม่
หากไม่โอนไป จะมีผลกระทบอย่างไร และมีความจาเป็ นอย่างไรที่จะต้องโอนสถานีอนามัยไป
อปท. เป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่งของการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและผลกระทบเกี่ยวกับ
การถ่ายโอนสถานีอนามัย หรือการกระจายอานาจในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากเป็ นทีย่ อมรับในการ
ปฏิบตั หิ รือดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ พบว่ามีความล่าช้าและไม่เป็ นไปตามแผนฯ มาโดย
๓๘
๓๙

ประกาศ กกถ. เรื่องบังคับใช้แผนฯ (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๓ พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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ตลอด ด้วยเหตุผลและความจาเป็ นต่างๆ รูปแบบการกระจายอานาจที่เกิ ดขึน้ ในปจั จุบนั ก็ได้ม ี
ความพยายามทีจ่ ะทดลองใช้หลายๆรูปแบบและมีการเปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ทีเ่ ข้ามา
มีส่ ว นร่ว มในการออกแบบระบบและร่ว มด าเนิ น การ ดัง เช่ น กรณีก ารตัง้ อนุ ค ณะกรรมการ
ประสานความร่วมมือการดาเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับจังหวัด เป็ นต้นร ซึ่งหากประเมิน
แล้วมีแนวโน้ มที่จะไม่ส ามารถดาเนินการได้ต ามแผนปฏิบตั ิการฯ ที่กาหนดไว้ทนั เวลาอย่าง
แน่นอน
ทางออกในการแก้ไขเรื่องนี้ หากมีกรณีจาเป็ นทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
ดังกล่าว เช่น ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายอานาจ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัย หรือ แม้กระทังไม่
่ ต้อ งการถ่ ายโอนสถานีอ นามัย เป็ นต้น เป็ นอานาจ
หน้าทีข่ อง คณะกรรมการ กกถ. จะสามารถพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเว้นได้ แต่
หากยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงยกเลิก หรือแก้ไข เป็ นความผูกพันที่ทุกหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
โดยสรุป หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในแผนปฏิบตั ิการฯ ซึ่งกาหนดวิธ ีการและ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจด้านสุขภาพไว้อย่างชัดเจนและแน่ ชดั การปฏิบตั ติ ามกระบวนการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพก็ตอ้ งเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในแผนฯ ซึง่ มีผลผูกพันองค์กรของรัฐที่
เกี่ยวข้องให้ทาตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในขณะเดียวเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์และ
บทเรีย นที่ผ่ า นมาทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ การกระจายอ านาจเป็ น กระบวนการที่
จาเป็นต้องอาศัยการเรียนรูแ้ ละความร่วมมือกันของผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการให้ลุล่วงไปด้วยดี
และมีปญั หาอุปสรรคให้น้อยที่สุด หากพิสูจน์และแสดงข้อมูลให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่ารูปแบบ
การถ่ า ยโอนสถานบริก ารแบบแยกส่ ว นจะเป็ น ผลเสีย ต่ อ ระบบการดูแ ลสุ ข ภาพประชาชน
มากกว่า อาจจะมีความเป็นไปได้ทจ่ี ะไม่ตอ้ งโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อปท.
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บทที่ ๖
วิ เคราะห์การนานโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
ของการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
การกระจายอานาจด้านสุขภาพเป็ นนโยบายสาธารณะทีส่ าคัญประการหนึ่งทีไ่ ด้เริม่ ต้น
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ อาจจะกล่าวได้ว่าผลพวง
ของการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็ นจุดเปลีย่ นสาคัญ
อย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงหลายประการในสังคมไทย กระจายอานาจหรือ (Dentralisation)
เพื่อ ลดอ านาจส่ ว นกลางและเพิ่มอ านาจในส่ ว นปลายหรือ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็ น
แนวคิด ที่ไ ด้มกี ารก่ อ รูปมานานแล้ว ในนัก วิช าการกลุ่ มก้าวหน้ า หรือ (Reformist Group)
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง นัก วิช าการกลุ่ ม หัว ก้า วหน้ า ในกระทรวงสาธารณสุ ข หากวิเ คราะห์ใ น
ประวัตศิ าสตร์สุขภาพของไทยจะเห็นว่า การปฏิรปู และการกระจายอานาจในระบบสาธารณสุข
ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครัง้ สาคัญในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๗ ที่ได้มกี ารพยายามรวมงานรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคเข้าหากัน
เป็ นผลสาเร็จจนทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนในส่วนกลางที่เกิดกรมวิชาการขึน้ หลายกรม และที่
ส าคัญ ได้ส ร้า งเอกภาพให้ก ับ หน่ ว ยงานระดับ จัง หวัด ขึ้น ตรงต่ อ ส านั ก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข การเปลีย่ นครัง้ นัน้ แม้ว่าจะไม่ใช่การกระจายอานาจอย่ างทีเ่ ข้าใจกันในปจั จุบนั และ
มีก ารต่ อ ต้ า นเป็ น อย่ า งมาก แต่ ก็ ส ามารถลุ ล่ ว งมาได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยป จั จัย ส าคัญ ที่ผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลงได้มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสาคัญ มิใช่ดาเนินการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่
อย่างใด (วิชยั โชควิวฒ
ั น: ๒๕๔๕) หลังจากนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องตามมาอีก
หลายระลอกของระบบสุ ข ภาพภายหลัง การประกาศใช้ร ฐั ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การ
เปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ อาทิ การก าหนดให้ม ีก ารถ่ า ยโอนภารกิจ บางประการของกระทรวง
สาธารณสุข ไปให้กบั อปท. ในกรอบการถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้แก่
อปท. ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
และ พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือการเกิดขึน้ ของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นต้น ซึ่งแต่ละการเปลี่ยนแปลงต่างก็มกี ระบวนการและรายละเอียดการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ใิ นแต่ละเรื่อง อย่างน่ าสนใจ จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาวิเคราะห์ปญั หาการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ขิ องการกระจายอานาจด้านสุขภาพในฐานะทีเ่ ป็ นนโยบายสาธารณะทีส่ าคัญไว้ใน
ทีน่ ้ดี ว้ ย เพื่อเป็นการสังเคราะห์บทเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินนโยบาย และจะเป็ นผลดีต่อการ
พัฒนาหรือปรับเปลีย่ นนโยบายได้อย่างเหมาะสมต่อไป
๖.๑ หลักการและทฤษฎีการนานโยบายไปสู่การปฏิ บตั ิ
นอกเหนือจากการติดตามความก้าวหน้าและผลในการดาเนินงานตามนโยบายแล้ว การ
วิเคราะห์เกีย่ วกับการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั เิ ป็ นการแสวงหาคาตอบหรือคาอธิบายเกี่ยวกับ
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ปรากฏการณ์หรือสภาพความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนดาเนินนโยบายต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อนานโยบายไปสู่ความสาเร็จตามที่กาหนดไว้
เพื่อ ให้เ กิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ การน า
นโยบายไปปฏิบตั ิเ พื่อ ทาความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อ น นักวิชาการชาวอเมริกนั เจฟฟรีย์
เพรสแมน (Jeffrey L. Pressman) และอารอน วิลดัฟกี้ (Aaron Wildavsky) ได้เริม่ ต้น
ทาการศึกษาการนานโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยไปปฏิบตั ใิ นปี ค.ศ. ๑๙๗๓ และสรุป
นิยามการนานโยบายไปปฏิบตั วิ ่า หมายถึง ระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายทีค่ าดคะเนไว้ และ
เป็ นกระบวนการของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ กับการปฏิบตั ทิ งั ้ หลายทีม่ ุ่ง
ไปสู่การกระทาให้บรรลุผล ความสามารถทีจ่ ะจัดการ และประสานสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นมาภายหลังใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นลูกโซ่เชิงสาเหตุและผลเพือ่ ให้ได้รบั ผลลัพธ์ทพี ่ งึ ปรารถนา (Jeffrey L. Pressman
and Aaron Wildavsky: 1973) นอกจากนี้นักวิชาการทัง้ สองยังได้กล่าวว่าการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ คือการผลิตผลลัพธ์ออกมา และได้ขยายความต่อไปด้วยว่า การนานโยบายไปปฏิบตั โิ ดย
ตัว เองนัน้ ไม่มคี วามหมายที่ส มบูร ณ์ ค าถามที่ต้อ งตอบ คือ นาอะไรไปปฏิบตั ิ ค าตอบ คือ
นโยบาย นัน่ คือต้องมีนโยบายเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการนานโยบายไปปฏิบตั ิ นโยบายทัวไปจะต้
่
อง
ประกอบด้วย สองส่วน คือ เงื่อนไขแรกเริม่ และผลทีม่ ุ่งหวัง ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ โดแนลด์
แวน มิเตอร์ (Donald S.Van Meter) และ คาร์ล แวน ฮอร์น (Carl E. Van Horn) ได้ให้คา
นิยามว่าการนานโยบายไปปฏิบตั หิ มายความถึงการดาเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทัง้ ใน
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจ
ดาเนินนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ก่อนหน้านัน้ แล้ว (Donald S. Van Meter and Carl E. Van
Horn: 1975)
นักวิชาการที่มคี วามเห็นต่อการนานโยบายไปปฏิบตั แิ ตกต่างจากที่ได้กล่าวมาแล้ว
คือใน ค.ศ. ๑๙๘๐ ยูยนี บาร์แดช (Eugene Bardach) ได้อธิบายว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
เป็ น กระบวนการทางการเมือ ง และเป็ นเกมส์ค ล้ายกับการต่ อ สู้ โดยให้ค านิ ยามว่า การนา
นโยบายไปปฏิบ ัติ คื อ กระบวนการของกลยุ ท ธ์ เกี่ ย วกับ การปฏิ ส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม
ผลประโยชน์ ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายนี้อาจสอดคล้อง
หรือไปกันได้หรือไปกันไม่ได้กบั เป้าหมายตามอาณัติ (mandate) ของนโยบาย (Eugene
Bardach: 1980) ในปีเดียวกัน พอล ซาบาเตียร์ (Pual A.Sabatier) และแดเนียล แมสมาเนียน
(Daniel A.Mazmanian) ให้คานิยามว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ การนานโยบายพืน้ ฐาน
ทัวไป
่ กฎหมาย คาสังของรั
่
ฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือคาพิพากษาของศาลไปดาเนินการให้
บรรลุผล (Pual A. Sabatier and Daniel A.Mazmanian: 1980) ปี ค.ศ. ๑๙๘๑ ซูซาน แบ
เร็ตต์ (Susan Barrett) และ โคลิน ฟดั จ์ (Colin Fudge) นิยามความหมายการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ แตกต่ างจากนัก วิชาการที่ก ล่าวมาโดยเห็นว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิจะพิจารณา
เฉพาะการผลักดันให้นโยบายบังเกิดผลด้านเดียวคงไม่ได้ การพิจารณาความหมายของการนา
นโยบายไปปฏิบ ัติค วรรวมถึง การสังเกตปรากฏการณ์ เ ป็ น จริง ที่เ กิดขึ้นในกระบวนการน า
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นโยบายไปปฏิบตั ิ เพื่อแสวงหาคาอธิบายว่าปรากฏการณ์หรือการกระทานัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร
มีอะไรเกิดขึน้ บ้าง เพราะเหตุใด ศูนย์กลาง ความสนใจ การนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นทรรศนะนี้จะ
อยูท่ ว่ี ่าอะไรคือสิง่ ทีถ่ ูกกระทา จุดสนใจของการมองในแนวทางนี้จงึ อยู่ทก่ี ารกระทาของกลุ่มของ
บุคคล และผู้มหี น้าที่กาหนดพฤติกรรมของการกระทานัน้ นอกจากนัน้ ยังสนใจที่จะตรวจสอบ
ระดับของการกระทาว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวนโยบายอย่างไร มากกว่าการตรวจสอบเพียงการ
คาดคะเน มุมมองการนานโยบายไปปฏิบตั ิใ นลักษณะนี้จะเป็ นการพิจารณาขัน้ ตอนของการ
ตอบสนองต่อข้อผูกพันตามอุดมการณ์ของนโยบายต่อการกดดันจากสภาพแวดล้อม และต่อแรง
กดดันจากหน่วยงานหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ทีพ่ ยายามจะเข้ามามีอทิ ธิพล หรือควบคุมการ
กระทานัน้ (Susan Barrett and Colin Fudge: 1981) สาหรับ อี เอส เควด (E.S. Quade) มอง
การนานโยบายไปปฏิบตั ิแตกต่างจากนักวิชาการคนอื่นเล็กน้ อ ยคือ มองการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิในลักษณะของกระบวนการ เปลี่ยนไปตามแผน โดยให้คานิยามว่าการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ หมายถึง กระบวนการจัดการกับแบบแผนการนา เพือ่ การเปลีย่ นแปลงโดยตรงตาม
อาณัติของนโยบายเพือ่ เคารพต่อข้อกาหนดทีเ่ กิดขึ้นจากการทีไ่ ด้ตดั สินใจไปก่อนแล้ วการนา
นโยบายไปปฏิบ ัติจ ะเริม่ ขึ้น ภายหลัง ทีต่ ัด สิน ใจยอมรับ วิธ ีป ฏิบ ัติเ ฉพาะเรือ่ งนัน้ ๆ ไปแล้ว
(Quade E.S.: 1982) ปี ค.ศ. ๑๙๘๕ เออเนสท์ อเล็กซานเดอร์ (Ernest R. Alexander) เห็นว่า
การนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ การนาชุดการปฏิบตั ิซ่งึ เป็ นแผนการทางานที่มุ่งส่งผลไปยังผู้ท่ี
ตัง้ ใจจะได้รบั ประโยชน์จากนโยบายเป็ นการเฉพาะ และเป็ นการปฏิบตั ใิ นภาคสนาม (Ernest
R.Alexander: 1985) การให้ความหมายนี้สาระไม่ต่างจากไปจากความเห็นของนักวิชาการ
ข้างต้น
จากการทบทวนผลงานของนักวิชาการที่กล่าวข้างต้น พอสรุปคานิยามได้ว่า การนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึง กระบวนการจัดการและประสานกิจกรรมโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
เพือ่ นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการดาเนินนโยบายขององค์การทีไ่ ด้
กาหนดไว้ (อาคม ใจแก้ว: ๒๕๒๓) จะเห็นได้ว่าผลงานของเออร์วนิ ซี ฮาร์โกรฟ (Erwin C.
Hargrove) ชื่อ ‚The missing link: The study of the implementation of social policy‛ ได้
ชีใ้ ห้เห็นว่า ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็ นต้นมา ความสนใจในการนานโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้เริม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว แม้ว่ารูปแบบวิธศี กึ ษาจะยังไม่มแี นวทางใหม่ ๆ นอกจากศึก ษาจากกรณีศกึ ษาเป็ นหลัก
(Erwin C. Hargrove: 1975)
การศึกษาของ เจฟฟรีย์ เพรสแมน (Jeffrey L. Pressman) และอารอน วิลดัฟสกี้
(Aaron Wildavsky) (Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky: 1973) เกี่ยวกับการ
แก้ปญั หาการว่างงานของชนกลุ่มน้ อยที่เมือง Oakland สหรัฐอเมริกา ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดเริม่ ต้น
ของการศึกษาเกีย่ วกับการนานโยบายไปปฏิบตั ใิ นช่วงแรกๆ ได้วเิ คราะห์และสรุปผลได้ ดังนี้
๑. แนวทางการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ควรจะทาให้ง่ายไม่ซบั ซ้อน (Simplicity) เพราะ
ยิง่ มีขนั ้ ตอนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั นิ ้อยเท่าใด โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวก็น้อย
เท่านัน้
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๒. ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ เขาต้องอาศัยผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจจานวนมาก
เท่าใด ยิง่ มีปญั หาเกีย่ วกับความเห็นไม่ตรงกัน และมีล่าช้ามากยิง่ ขึน้
๓. นโยบายควรตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทางทฤษฎีทถ่ี ูกต้อง ทฤษฎีทผ่ี ดิ จะทาให้ขอ้ กาหนด
ของนโยบายผิดพลาด
๔. เงือ่ นไขสาคัญทีน่ าความล้มเหลวมาสู่การนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ การขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างการกาหนดนโยบายกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิ หากนโยบาย
กาหนดจากส่วนกลาง แต่ผนู้ านโยบายไปปฏิบตั อิ ยูใ่ นท้องถิน่ ความรับผิดชอบต่อ
นโยบายย่อมต่างกัน การนานโยบายไปปฏิบตั จิ งึ ควรต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
กาหนดนโยบาย
ด้ว ยเหตุ น้ี การวิเ คราะห์น โยบายกระจายอ านาจด้า นสุ ข ภาพนอกเหนื อ จากการ
ติดตามความก้าวหน้าและผลกระทบของนโยบายแล้ว มีความจาเป็ นจะต้องศึกษาวิเคราะห์การ
นานโยบายไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า อะไรคือปญั หาการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ และสภาพความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร เพื่อ
เป็นแนวทางในการเสนอแนะเพื่อพัฒนานโยบายต่อไป
๖.๒ ตัวแบบในการวิ เคราะห์การนานโยบายสู่การปฏิ บตั ิ ข องการกระจายอานาจด้ าน
สุขภาพ
การวิเคราะห์การนานโยบายไปสู่การปฏิบตั มิ ตี วั แบบการวิเคราะห์อยู่หลายตัวแบบที่
นักวิชาการได้มกี ารนาเสนอและเป็ นที่น่าสนใจ แต่ ตวั แบบที่มกี ารกล่าวถึงกันมากและได้ถู ก
นาไปยกตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ปญั หาการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นที่ยอมรับกันมา
นาน ได้แก่ตวั แบบกระบวนการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ (A Model of the Policy
Implemetation Process) ของแวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Donald S. Van Meter and Carl
E. Van Horn: 1975) ซึง่ มีองค์ประกอบ ๖ ประการดังต่อไปนี้
๑. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (Policy standards and objectives) เป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานสาคัญในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย เพราะว่าวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
นโยบาย คือ ปจั จัยกาหนดรายละเอียดของเป้าหมายนโยบาย
๒. ทรัพยากรนโยบาย (Policy resources) ทรัพยากรนโยบาย คือ สิง่ อานวยความ
สะดวกต่อการบริหารนโยบาย ซึง่ ทรัพยากรนโยบายอาจหมายความรวมถึง เงินและปจั จัยเสริม
ทัง้ ปวง
๓. การสื่ อสารระหว่ างองค์กร และ กิ จกรรมการเสริ มแรง (Inter-organizational
communication and enforcement activities) การสื่อสารระหว่างองค์การ คือ การสื่อสาร
เกีย่ วกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงค์นโยบาย เพื่อให้ผนู้ านโยบายไปปฏิบตั แิ ต่ละหน่ วยงานที่
รับผิดชอบแผนงาน โครงการมีความรูค้ วามเข้าใจสอดคล้องกัน
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๔. ลักษณะหน่ วยงานที่ นานโยบายไปปฏิ บตั ิ (The characteristics of lamenting
agencies) ลักษณะหน่ วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ จะเป็ นองค์ประกอบหลักทีม่ อี งค์ประกอบ
ย่อย ๆ หลายประการที่เป็ นตัวกาหนดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย ได้แก่ สมรรถนะและขนาดของ
ทีมงานในหน่ ว ยงาน ระดับความเข้มข้นของการควบคุ มบังคับบัญ ชาของหน่ ว ยงานย่อ ยใน
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ทรัพยากรทางการเมืองของหน่ วยงาน การสนับสนุ นจากนัก
กฎหมายและฝา่ ยบริหารความมีชวี ติ ชีวาขององค์การ ระดับการสื่อสารระบบเปิดในองค์การ และ
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ระหว่างองค์การทีน่ านโยบายไปปฏิบตั กิ บั ผู้
กาหนดนโยบายหรือองค์การทีป่ ระกาศใช้นโยบาย คุณลักษณะขององค์การทีก่ ล่าวมา แสดงถึง
ศักยภาพและความสามารถทีจ่ ะนานโยบายไปปฏิบตั ิ
๕. เงื่อนไขทางเศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง (Economic, social and political
conditions) องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เคยได้รบั การมองว่าเป็ นปจั จัย
สาคัญในฐานะที่เป็ นตัวแปรสภาพแวดล้อมของผลิตผลนโยบาย แม้ว่าองค์ประกอบด้านนี้จะมี
ผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั โิ ดยเฉพาะหน่ วยงานทีน่ านโยบายไป
ปฏิบตั ิ การพิจารณาองค์ประกอบด้านนี้จะคานึงถึงว่า การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้
หน่ วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั มิ คี วามเพียงพอ ต่อการส่งเสริมให้แผนงานโครงการประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ ธรรมชาติของความเห็นสาธารณะเป็ นอย่างไร จุดเด่นของนโยบายสัมพันธ์
กับ ประเด็น นโยบายอย่ า งไรชนชัน้ น าชอบหรือ ไม่ ช อบนโยบายที่น าไปปฏิบ ัตินั น้ กลุ่ ม
หลากหลายในสังคม รวมทัง้ กลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชนคัดค้านหรือสนับสนุ นการนานโยบาย
นัน้ ไปปฏิบตั ิ
๖. ความตัง้ ใจของผู้ปฏิ บตั ิ (The disposition of implementers) องค์ประกอบห้า
ประการ ทีก่ ล่าวมาแล้ว จะถูกกลันกรองโดยความรู
่
ส้ กึ นึกคิดของผูป้ ฏิบตั แิ ละจะมีการตอบสนอง
สามระดับซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการแสดงความสามารถและความตัง้ ใจจริงของผูป้ ฏิบตั ิ คือ (๑)
ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย (๒) ทัศนคติต่อนโยบาย และ (๓) ความเข้มข้นของทัศนคติ
๖.๓ ปัญหาการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
การวิเ คราะห์ปญั หาการกระจายอ านาจด้านสุ ขภาพจะใช้ก รอบการวิเ คราะห์ก ารนา
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ทิ งั ้ ๖ ด้าน ดังที่ได้กล่าวแล้วเป็ นกรอบการวิเคราะห์เพื่อเห็นถึงปญั หา
และผลกระทบที่เกิดขึน้ ของการกระจายอานาจด้านสุขภาพที่ผ่านมา เพื่อที่ จะให้เห็นภาพรวม
ของการดาเนินนโยบายและสามารถเสนอแนะการพัฒนานโยบายได้ตามหลักวิชาการได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบต่อไป
๑. วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย
ประเด็นการกาหนดนโยบายการกระจายอานาจด้านสุขภาพในด้านวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานของนโยบายถือได้ว่าเป็ นจุดเด่นทีส่ าคัญของนโยบายนี้ เนื่องจากการกระจายอานาจ
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เป็นกระแสทีเ่ กิดขึน้ ในหลายประเทศทัวโลกและเป็
่
นเครื่องมือทีส่ าคัญในการบริหารเพื่อเกิดการ
บรรลุเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ (ปรีดา แต้อารักษ์และคณะ:๒๕๔๕) เป้าหมายทีส่ าคัญคือการสร้าง
ความเข้มแข็งทางสุขภาพให้กบั ประชาชน เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทางสุขภาพ
ได้และการพึง่ พาตนเองทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับการปกครองท้องถิน่ ทีเ่ น้นการมี
ส่วนร่วมและการเพิม่ อานาจให้กบั ประชาชนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ถือเป็ นเป้าหมายสูงสุดในการกระจาย
อานาจด้านสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการกระจายอานาจด้านสุขภาพจะมีความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปว่
่ ามีความจาเป็ น
และสมควรจะต้องกาหนดให้มกี ารกระจายอานาจในกระบวนการปฏิรูปสุขภาพอย่างขาดเสีย
ั หาที่พ บคือ นิ ย ามของการกระจายอ านาจที่ม ีค วามคิด เห็น แตกต่ า งกัน อย่ า ง
มิไ ด้ แต่ ป ญ
หลากหลาย (สมศักดิ ์ ชุณหรัศมิ ์และคณะ: ๒๕๔๑) อาทิ อาจจะหมายถึงการปฏิรปู ทางการเมือง
เพื่อกระจายอานาจสู่ผปู้ กครองในส่วนภูมภิ าค หรือการเปลีย่ นแปลงบทบาทหน้ าทีร่ ะหว่างรัฐกับ
เอกชน หรือรัฐส่วนกลางกับส่วนท้องถิน่ หรือการแสวงหาการผสมผสานระหว่างบทบาทรัฐกับ
กลไกตลาด ที่เ หมาะสม เป็ นต้น ประเด็นความไม่ชดั เจนตรงนี้ส่ งผลกระทบต่ อ ทิศ ทางการ
กระจายอานาจที่จะเกิดขึน้ ตามมาว่าในเรื่องการกระจายอานาจด้านสุขภาพจะอยู่ภายใต้กรอบ
การพัฒนาไปในทิศ ทางใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพและบริบ ทด้านสุ ขภาพของประเทศไทย
ประเด็นนี้เป็ นประเด็นปญั หาที่สาคัญว่ารูปแบบและทิศทางการกระจายอานาจที่เหมาะสมควร
เป็ นเช่นไร ถึงแม้ว่าในปจั จุบนั การขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอานาจในภาพรวม ที่มแี ผนการ
กระจายอานาจฯ ซึง่ กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นกรอบทิศทางที่สาคัญ แต่ในกระบวนการกระจายอานาจ
ด้านสุขภาพก็ยงั มีความเห็นทีแ่ ละรูปแบบทีห่ ลากหลายของการกระจายอานาจเกิดขึน้ ไม่เป็ นไป
ตามแผนฯที่ก าหนดไว้เ สีย ทัง้ หมด ดัง นัน้ ในส่ ว นวัต ถุ ประสงค์แ ม้ว่ า เป็ นไปตามหลัก การที่
เหมาะสม แต่ ปญั หาที่เกิดขึ้นคือหลักการใดที่จะเหมาะสมที่สุดในกระบวนการกระจายอานาจ
ด้านสุ ขภาพเป็ นเรื่อ งที่ยงั ไม่ล งตัว และมีการดาเนินการในรูปแบบที่หลากหลายไม่เ พียงแต่
เป็นไปตามแผนฯ การกระจายอานาจทีก่ าหนดไว้แล้วเท่านัน้
๒. ทรัพยากรนโยบาย
ทรัพยากรหรือสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆในการกระจายอานาจไม่เพียงแต่หมายถึง
เงินอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงทรัพยากรอื่นๆ อีกด้วย ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ในระบบสัง คมไทยได้ พ ยายามใช้เ งิน หรือ งบประมาณเป็ น เครื่อ งมือ ส าคัญ ในการ
เปลีย่ นแปลงระบบทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีน่ ่ าสนใจ จะเห็นได้จากการเปลีย่ นแปลงทางด้านสุขภาพทีใ่ ช้
กลไกด้านงบประมาณในกรณีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทีป่ รับเปลี่ยนโดยใช้กลไก
การเงินการคลังในการปรับเปลี่ยนระบบ ซึ่งในระยะเริม่ แรกถือว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญหลายประการดังที่ปรากฎอยู่แล้ว กรณีของนโยบายการกระจายอานาจด้านสุขภาพยังไม่
พบว่ากลไกการงบประมาณเข้ามามีผลมากนัก อาจจะเป็ นเพียงการรับรูใ้ นทางอ้อมว่าหากเข้า
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มาสังกัด อปท. ระบบงบประมาณจะมีความคล่องตัวมากกว่าในระบบเดิม เนื่องช่วงการบังคับ
บัญ ชาในท้อ งถิ่น ไม่ ส ลับ ซับ ซ้อ นและมีส ายการบัง คั บ บัญ ชาที่ไ ม่ ย าวเกิน ไป ส่ ง ผลต่ อ ใช้
งบประมาณที่สะดวกขึน้ แต่กย็ งั ไม่ชดั เจนและมีหลักประกันประการใดว่าเมื่อสังกัดท้องถิน่ แล้ว
จะสามารถบริหารงบประมาณได้สะดวกและเพียงพอมากกว่าเดิม เป็ นเพียงการคาดการณ์หรือ
คาดหวังเท่านัน้ จะเห็นได้นโยบายการกระจายอานาจไม่ได้มกี ารใช้กลไกการงบประมาณเข้ามา
ผลักดันมากนัก มีความพยายามบ้างในช่วงแรกๆ ดังจะเห็นได้จากในแผนปฏิบตั กิ ารฉบับที่ ๑ ที่
กาหนดให้ อปท. มีรายได้เ พิ่มขึ้นโดยกาหนดสัดส่ ว นต่ อ รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น จากเดิม
สัดส่วนประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของรายได้รฐั บาล ให้เป็ นร้อยละ ๓๕ ของรายได้รฐั บาลในปี พ.ศ.
๒๕๔๙ แต่ในทีส่ ุดก็ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายจนต้องมีการปรับเปลีย่ นกฎหมายใน
ที่สุด ในการขับเคลื่อนการกระจายอานาจด้านสุขภาพก็เช่นกัน ก้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ม ี
นัยสาคัญทีเ่ กี่ยวกับระบบงบประมาณมากนัก จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการใช้กลไกงบประมาณเพื่ อ
ผลักดันการกระจายอานาจด้านสุขภาพยังไม่ชดั เจนและไม่ได้มุ่งเน้นทีจ่ ะใช้กลไกนี้เป็ นหลัก ใน
ส่วนทรัพยากรด้านอื่นเช่นเรื่องบุคคลทีพ่ บว่า อปท. ยังขาดแคลนและไม่มบี ุคลากรทีเ่ ข้าใจเรื่อง
การสาธารณสุขเป็นจานวนมาก ได้มคี วามพยายามโดยการเปิดโอกาสให้มกี ารโอนย้ายบุคลากร
เข้าไปทางานในสังกัด อปท. ดังจะเห็นได้จากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๐ มีบุคลากรสาธารณสุข
๖๙๓ คน ได้โอนย้ายไปทางานในสังกัด อปท. (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข: ๒๕๕๐) ซึง่ เป็ นทีน่ ่ าสนใจว่าบุคลากรกลุ่มนี้โอนไปโดยไม่ได้รบั ผลประโยชน์หรือ
สิทธิพเิ ศษแต่อย่างใด ประเด็นทรัพยากรนโยบายในเรื่องกระบวนการกระจายอานาจนี้อาจจะ
กล่าวได้ว่าประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุ นนโยบายยังไม่ชดั เจนและไม่ดพี อ ทัง้ ที่
กลไกเรื่องการเงินการคลัง เป็ นเครื่องมือประการสาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดยี งิ่ ขึน้
แต่ทผ่ี ่านมาพบว่ายังไม่ได้ใช้มาตรการนี้อย่างเพียงพอในนโยบายกระจายอานาจด้านสุขภาพ
๓. การสื่อสารระหว่างองค์กร และ กิ จกรรมการเสริ มแรง
ประเด็นการสื่อสารระหว่างองค์กรถือว่าเป็ นอีกประเด็นหนึ่งมีปญั หาพอสมควรในการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ทงั ้ จากการสอบถามและการสนทนากลุ่มใน
เวทีต่างๆ การรับรูแ้ ละความเข้าใจของผูเ้ กีย่ วข้องในกระบวนการกระจายอานาจยังสับสนและไม่
ตรงตามข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงอยูเ่ ป็นอันมาก จะเห็นได้ว่ามีความไม่เข้าใจและการได้รบั
ข่าวสารทีไ่ ม่ถูกต้องหลายประเด็นเกีย่ วกับการกระจายอานาจด้านสุขภาพ ในหมู่เจ้าหน้าทีร่ ะดับ
ผูป้ ฏิบตั ิ ทัง้ ทีเ่ กิดจากประเด็นทีเ่ ป็ นความคลุมเครือของประเด็นทีย่ งั ไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจนในการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายเอง และการไม่มกี ลไกการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความไม่เข้าใจและ
ความสับ สนในข้อ มูล ข่ า วสารต่ า งๆส่ ง ผลให้ เ กิด ความหวาดระแวงและความกลัว ในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งย่อมเป็ นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ที่ย่อมมีแรงต้านเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงที่มผี ลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ท่มี อี ยู่เดิม
และเคยได้ ร ับ หากเกิด การเปลี่ย นแปลงและไม่ ม ีร ะบบการสื่อ สารที่ดีพ อย่ อ มเกิด ความ
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หวาดระแวงและผลกระทบด้านลบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ตัวอย่างทีส่ ามารถยกมาประกอบได้เช่น
ความสับสนในช่ว งแรกของระเบียบเงินบารุงของราชการส่ว นท้อ งถิ่นที่ยงั ไม่ลงตัว ระเบียบ
เกี่ยวกับตาแหน่ งและสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ทย่ี งั ไม่นิ่ งพอ และกลไกการสื่อสารทาความ
เข้าใจและร่วมแก้ปญั หายังไม่มปี ระสิทธิภาพ ย่อมเป็ นผลที่เกิดจากระบบการสื่อสารระหว่าง
องค์กรทีไ่ ม่ดพี อ กิจกรรมการเสริมแรงเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีพบว่าทางหน่ วยงานส่วนกลาง
ที่รบั ผิดชอบได้พยายามที่จะแก้ไขปญั หาโดยการใช้เวทีพบปะระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่
กระบวนการแก้ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกระบวนการกระจายอานาจ นับเป็ นความพยายามที่ด ี
แต่ภาพรวมของระบบสื่อสารและการเสริมแรงให้กบั ผูท้ จ่ี ะถูกถ่ายโอนยังต้องมีการจัดระบบและ
กลไกที่ดีพอให้มากกว่าที่เ ป็ นอยู่ เพื่อ เสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจอันดี ระหว่างกันของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
๔. ลักษณะหน่ วยงานที่ นานโยบายไปปฏิ บตั ิ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกระจายอานาจด้านสุขภาพได้แก่ หน่ วยงานทีจ่ ะต้อง
ถ่ายโอนภารกิจหรือถ่ายโอนหน่ วยบริการซึง่ ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข และหน่ วยงานทีร่ บั โอน
คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในระดับต่างๆ ในด้านสมรรถนะของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นที่
ยอมรับว่าเป็นองค์กรทีม่ รี ะบบงานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานและมีการจัดระบบ
บริการทีเ่ ชื่อมโยงกันตัง้ แต่ระดับต้นคือหน่ วยบริการปฐมภูมไิ ปจนถึงสถานบริก ารระดับทุตยิ ภูม ิ
ที่ผ่ า นมาในการจัด บริก ารด้า นสุ ข ภาพเป็ น ที่ย อมรับ ว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ท าหน้ า ที่ไ ด้ดี
พอสมควรอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อต่อมานโยบายกระจายอานาจด้านสุขภาพกาหนดให้ต้อง
ปรับเปลีย่ นบทบาทให้กระทรวงสาธารณสุขต้องกระจายอานาจในการจัดบริการไปสู่ อปท. จึง
จาเป็ นทีจ่ ะต้องแสดงบทบาทในการนาเพื่อการปรับเปลีย่ นบทบาททีส่ าคัญนี้ไปสู่ส่วนท้องถิน่ ซึง่
จะต้อ งเชื่อ มประสานกันกับหน่ วยงานที่จะรับภาระต่ อ ไม่ว่าจะเป็ น อบต. หรือ เทศบาล ซึ่ง
หน่ ว ยงานที่จะรับภารกิจต่ อ เนื่องต้อ งยอมรับยังไม่มคี วามเข้มแข็งและเข้าใจระบบงานด้าน
สาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพที่ดพี อ แต่อย่างไรก็ดเี นื่องจากเป็ นช่วงระยะเริม่ แรกอาจ
จาเป็ นที่ต้องพัฒนากลไกการทางานที่สามารถให้เกิดการประสานระหว่างสององค์กรในช่ว ง
เปลีย่ นผ่านให้ด ี ปญั หาที่ผ่านมาคือความต่อเนื่องของผู้รบั ผิดชอบและความเข้าใจต่อระบบการ
กระจายอ านาจ จึง เป็ น ผลให้ก ระบวนการกระจายอ านาจมีก ารสดุ ด อยู่กับ ที่แ ละไม่ ม ีก าร
เปลีย่ นแปลงต่อเนื่องอย่างทีค่ วรจะเป็ น ประเด็นทีต่ ้องเร่งสร้างให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันก็คอื
การกระจายอ านาจไม่ใ ช่ ก ารเปลี่ย นผู้บงั คับ บัญ ชาหรือ การย้า ยสังกัดของระบบงานบริการ
สุขภาพ หากแต่เป็ นการเพิม่ พลังอานาจให้ประชาชนได้มโี อกาสและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดบริการทางสุขภาพให้มากขึน้ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการวิเคราะห์เพื่อรับรูป้ ญั หา การวางแผน การมี
ส่ว นร่ว มดาเนินงานและการร่วมประเมินผลการดาเนินการอย่างเป็ นระบบและครบขัน้ ตอน
กลไกเดิมทีเ่ ป็นหน่วยงานทัง้ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขและ อปท. อาจจะไม่เหมาะสมทีจ่ ะมาเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบโดยล าพังอาจจาเป็ นที่จะต้องพัฒนากลไกร่ว มมือ เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน
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ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึง่ อาจจะอยู่ในรูปคณะกรรมการหรือกลไกเฉพาะกิจอื่นทีเ่ หมาะสมก็เป็ นได้
ประเด็นสาคัญอยู่ทก่ี ารลดอคติและความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของงานและการหวงอานาจให้ลดลงให้ได้
โดยปรับเปลีย่ นแนวคิดการทางานทีม่ ุ่งประโยชน์สูงสุดเป็ นทีต่ งั ้ ซึ่งจาเป็ นต้องพัฒนาระบบการ
สื่อสารและความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการให้มากขึน้
ประเด็นปญั หาทีค่ ้นพบจากการศึกษาพบว่ามี อปท. ในบางพื้นที่ เริม่ ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง
ท่าทีในการจัดการเพื่อแก้ปญั หาสุขภาพในพืน้ ที่ โดยการไม่รอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือ
ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากข้อจากัดในหลายประการ เช่น ความไม่ชดั เจนใน
นโยบาย ความล่าช้าของการดาเนินการถ่ายโอน เป็ นต้น ได้มกี ารจัดสรรทุนให้กบั คนในพืน้ ทีไ่ ป
ศึก ษาในหลัก สูต รด้า นสุ ข ภาพ ทัง้ พยาบาลศาสตร์ เภสัช ศาสตร์ สาธารณสุ ข ศาสตร์ หรือ
แม้กระทังแพทย์
่
ศาสตร์ เป็ นต้น เพื่อที่จะแก้ไปปญั หาการขาดแคลนบุคลากรทางสุขภาพของ
ตนเอง และเมื่อผูร้ บั ทุนจบการศึกษากลับมาก็สามารถจัดการให้เข้าปฏิบตั งิ านใน อปท. ซึง่ เป็ น
แนวทางใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าทาง อปท. ได้หาทางออกเพื่อแก้ปญั หาทีเ่ ป็ นเงื่อนตาย
ทีแ่ ก้ยากของกระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ม่มคี วามชัดเจนต่อการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
ประเด็นการจัดการโดยการบริหารเรื่องการผลิตและพัฒนากาลังคนด้วยตนเองเป็ นผล
จากข้อจากัดและความล่าช้า รวมทัง้ ความเป็ นระบบราชการทีเ่ ข้มงวดของกระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ เป็ นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ภายใต้วธิ กี ารตอบโต้กบั ปญั หาของผู้นานโยบายไปสู่
การปฏิบตั ใิ นระดับล่าง (Street-level bureaucrats)
๕. เงื่อนไขทางเศรษฐกิ จ สังคมและการเมือง
ประเด็น ส าคัญ ที่เ ป็ น ผลกระทบของการกระจายอ านาจด้า นสุ ข ภาพคือ บ ริบ ททาง
เศรษฐกิจ สัง คมและการเมือ ง โดยเฉพาะประเด็น ด้า นเมือ งค่ อ นข้า งจะมีอิท ธิพ ลต่ อ การ
ขับ เคลื่อ นเกี่ย วกับ การกระจายอ านาจด้ า นสุ ข ภาพเป็ น อย่ า งมาก ในช่ ว งที่ผ่ า นมาการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองเกิดขึน้ บ่อยครัง้ จนมีผลกระทบต่อนโยบายกระจายอานาจด้านสุขภาพ
เป็ นอย่างมาก จุดเน้ นที่เป็ นความสนใจของฝ่ายการเมืองที่เป็ นผู้กาหนดนโยบายมีผลกระทบ
อย่ า งมากต่ อ การกระจายอ านาจ นั บ ตัง้ แต่ ก ารประกาศใช้แ ผนการกระจายอ านาจฯ และ
แผนปฏิบตั ิการการกาหนดขัน้ ตอนการกระจายอานาจฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็ นต้นมา มีการ
เปลีย่ นแปลงผู้บริหารทางการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการขับ เคลื่อนนโยบายการกระจายอานาจทัง้
ทางด้านสาธารณสุขและ มหาดไทยอยู่บ่อยครัง้ จนอาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะต้องเริม่ นับเริม่ ต้น
ใหม่ทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้ในบางสมัยฝ่ายการเมืองก็ไม่ได้สนใจ
และเอาใจใส่ในการผลักดันนโยบายกระจายอานาจอย่างจริงจังด้วยข้อจากัดหลายประการ หรือ
บางคราวผูบ้ ริหารทางการเมืองก็มนี โยบายหลักอื่นทีส่ าคัญทีจ่ ะต้องผลักดันให้ได้ จนเป็ นเหตุให้
ต้องชลอหรือไม่ได้หยิบยกประเด็นกระจายอานาจมาเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอ ดังเช่นกรณี การ
ผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการปรับโครงสร้างภายในระบบสาธารณสุขก็
ส่งผลให้การกระจายอานาจด้านสุขภาพไม่มคี วามก้าวหน้ามากนักอยู่เป็ นเวลานานพอสมควร
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เป็ นต้น เป็ นที่ยอมรับว่าการผลักดันนโยบายกระจายอานาจจาเป็ นต้องอาศัยการผลักดันทาง
การเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรณีการถ่ายโอนสถานีอนามัยจานวน ๒๒ แห่งในกลุ่มแรก
ของการถ่ายโอนสถานีอนามัยตามเป้าหมายการโอนสถานีอนามัยในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการเปลีย่ นแปลงในช่วงทีฝ่ ่ายการเมืองผลักดันให้เกิดขึน้ อย่าง
เต็มทีจ่ งึ เกิดการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญดังกล่าว อาจจะกล่าวได้ว่าจุดเน้นหรือความใส่ใจของฝ่าย
การเมืองเป็ นปจั จัยผลักดันทีส่ าคัญให้เกิดการกระจายอานาจด้านสุขภาพเป็ นอย่างมาก และที่
ผ่านมาจุดเน้นทางการเมืองก็มคี วามแตกต่างและไม่ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีแผนฯ รองรับก็อาจจะ
ไม่ไ ด้ร บั การใส่ ใ จอย่างเท่ า ที่ค วรจะเป็ น ก็ไ ด้ ส่ ว นบริบทด้า นสัง คมเศรษฐกิจ ก็ม ีผ ลกระทบ
เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าเป็ นปจั จัยเสริมไม่ใช่ปจั จัยหลัก สภาพความเป็ นประชาธิปไตยทีก่ ระแส
การเปลี่ยนแปลงมาแรงและได้รบั การกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ ก็เป็ นปจั จัยผลักดันที่สาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงในด้านบวก เช่นเดียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจหากมีอตั ราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ดี บรรยากาศการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอานาจด้านสุขภาพก็จะเอื้อมากยิง่ ขึ้น
ในทางตรงกันข้ามหากมีความตึงเครียดและถดถอยทางเศรษฐกิจประเด็นการกระจายอานาจ
อาจจะได้รบั ความใส่ใจลดลง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นปกติของบริบททางสังคม
๖. ความตัง้ ใจของผูป้ ฏิ บตั ิ
ผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการกระจายอานาจอาจจะมีทงั ้ กลุ่มที่เป็ นผู้กาหนดนโยบายที่อยู่
ในส่วนกลาง (Central Actors) และผูป้ ฏิบตั ใิ นส่วนปลาย (Local Actors) ซึง่ ต่างก็มคี วามสาคัญ
ต่อความสาเร็จของนโยบาย ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่านโยบายกระจายอานาจมีความชัดเจนอยู่ใน
ระดับหนึ่ง แต่ ก็ยงั มีค วามเห็นที่ห ลากหลายว่า รูปแบบที่เหมาะสมของการกระจายอ านาจที่
กาหนดไว้ในแผนฯ ถูกต้องและถูกทางหรือยัง รูปแบบดังกล่าวควรจะสามารถให้แต่ละพื้นที่ม ี
ความยืดหยุ่นในการดาเนินการได้มากน้ อ ยเพียงใด และเอกภาพทางความคิดของผู้ท่เี ป็ นผู้
กาหนดนโยบายระดับสูงจะทาให้เ กิดขึ้นจริงได้อ ย่างไร ซึ่งต้อ งยอมรับข้อ เท็จจริงว่ายังไม่ม ี
ความเห็นเป็ นเอกภาพที่ดนี ัก และยิง่ ไปกว่านัน้ ผู้ปฏิบตั ใิ นพื้นที่ก็มคี วามหลากหลาย ทัง้ ด้าน
ั หาเหล่ า นี้ ย ัง คงมีอ ยู่ ใ นระดับ ผู้ ป ฏิบ ัติท ัง้ ใน
ศัก ยภาพและเจตคติท่ีต่ า งกัน ไป ประเด็น ป ญ
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และทัง้ ในส่วนสาธารณสุขและส่วน อปท. ประเด็นเหล่านี้ส่งผลอย่าง
หลีก เลี่ยงไม่ไ ด้ต่ อ การขับเคลื่อ นนโยบายกระจายอ านาจด้านสุ ขภาพ ซึ่งมีผ ลอย่างมากต่ อ
ความก้าวหน้ าของนโยบาย และบางประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อ จากัดของระบบการเมือ ง
ท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทย กล่ า วคือ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ที่ม ีอ านาจในป จั จุ บ ัน เมื่อ ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการและเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอานาจได้ดใี นระดับหนึ่ง
พอการเมืองในระดับท้องถิ่นเปลี่ยนไปเนื่องจากไม่ได้รบั เลือกเข้ามาเป็ นผู้บริหารท้องถิ่นตาม
ระบบการเมืองทีว่ างไว้ อาจจะส่งผลทีต่ ้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ทัง้ เชิงความ
พยายามทีจ่ ะต้องสร้างความเข้าใจใหม่และผลเชิงจิตวิทยาการทางานทีต่ ่างกลุ่ม ต่างพวก ต่าง
นโยบายที่เ ป็ นจุดเน้ นส าคัญ เป็ นต้น ทาให้นโยบายหรือ การนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิได้ร บั
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ผลกระทบอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้ มีข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าบุค ลากรในสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนสามารถทางานได้ดกี บั ผูบ้ ริหารที่มอี านาจในช่วงที่ถ่ายโอน พอเปลี่ยนแปลง
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ใหม่จากการเลือกตัง้ ก็ประสบปญั หาในการทางาน ซึง่ เป็ นผลจากความไม่เข้าใจ
หรือเจตคติของผูบ้ ริหารชุดใหม่ทต่ี ่างออกไป ทาให้หลายพื้นทีต่ ้องเสียเวลาในการแก้ไขปญั หา
ในประเด็น นี้ บางพื้นที่อ าจจะพบปญั หาจนเกิดความท้อถอย ซึ่ง เป็ นข้อเท็จจริง ที่พ บได้จาก
การศึกษาในเชิงลึก
โดยสรุปการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิในกรณีการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ ยังมี
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการในหลายประเด็นทัง้ ความชัดเจนในทิศทางของวัตถุประสงค์ของ
นโยบายกระจายอานาจด้านสุขภาพว่าควรจะมีรูปแบบที่เหมาะสมอย่างไร การใช้ทรัพยากร
นโยบายก็พบว่ายังไม่มคี วามพร้อมด้านกาลังคนในระดับ อปท. ทีจ่ ะรองรับการถ่ายโอนทีด่ พี อ
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อในการเปลีย่ นผ่านได้อย่างราบรื่น รวมถึงกลไกด้านงบประมาณยังไม่ได้
นามาใช้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการสื่อสารและสร้าง
ความเข้า ใจระหว่ า งและภายในองค์ก รก็ยงั เป็ น ปญั หาที่ขาดกลไกและระบบการจัด การที่ด ี
เพียงพอ สอดคล้องกับหน่วยงานทีท่ าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องก็ยงั ไม่สามารถแสดงบทบาทสนับสนุ นการ
กระจายอานาจได้อย่างเต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร ประเด็นการเมืองและบริบททางสังคมและเศรษฐกิจยังไม่
เอื้อเท่าที่ ซึง่ เป็ นผลให้ผปู้ ฏิบตั ใิ นระดับต่างๆยังไม่สามารถแสดงบทบาทการหนุ นเสริมได้อย่าง
เต็มที่
ประเด็นเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นประเด็นปญั หาทีม่ ผี ลกระทบต่อนโยบาย อาจจะกล่าวได้ว่านับ
แต่การประกาศนโยบายกระจายอานาจซึง่ ได้เริม่ ต้นมาครบ ๑๐ ปีเศษแล้ว แต่ความก้าวหน้ายัง
ไม่ถือว่าบรรลุผลสาเร็จทัง้ หมด แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่ามีความล้มเหลวเสีย
ทัง้ หมด กระบวนการที่เกิดขึน้ ในการกระจายอานาจด้านสุขภาพถือได้ว่ามีการเปลี่ย นแปลงไป
ในทางบวก แม้ว่าอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างแต่เป็ นโอกาสและช่วงเวลาแห่งการเรียนรูท้ ค่ี ่อยๆ
บังเกิดขึน้ ในสังคมไทยซึ่งเป็ นความจาเป็ นที่ต้องอดทนและใช้เวลาสาหรับการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องสาคัญและมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของผูค้ นเป็ นจานวนมากดังเช่นกรณีเรื่องสุขภาพนี้ หาก
ได้มกี ารศึกษาทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทความจริง จะส่งผลให้
การพัฒนาด้านสุ ข ภาพอนามัยที่มเี ป้าหมายที่จะสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่ ว นร่ว มด้า น
สุขภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพึง่ พาตนเองของประชาชนเกิดขึน้ ได้จริง
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บทที่ ๗
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
เพื่อพัฒนาการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
จากการทบทวนและวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์และข้อเท็จจริงของการกระจาย
อานาจด้านสุ ขภาพที่ได้ก ล่าวมาแล้ว ประกอบกับการสังเคราะห์ข้อ มูลและความคิดเห็นจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทีผ่ ่านมามีขอ้ เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการ
กระจายอานาจด้านสุขภาพในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
๗.๑ การออกแบบระบบและทบทวนนโยบาย
๑. ควรศึกษาผลกระทบเชิงลึกอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการออกแบบระบบและกาหนด
นโยบายเพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพตัง้ อยู่บนฐานความรู้และ
ความจริงและมีผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนและผูเ้ กี่ยวข้องน้อยทีส่ ุด วิธกี ารทีเ่ ป็ นรูปธรรมคือ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน และเรียนรู้ไปพร้อมกัน
รูปแบบคณะกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อการออกแบบระบบและกาหนดทิศทางในแต่ละ
พืน้ ที่เป็ นทางออกทีเ่ หมาะสม ทางเลือกในการออกแบบรูปแบบการกระจายอานาจอาจจะไม่ใช้
รูปแบบการโอนสถานบริก ารแบบแยกส่ ว น อาจจะเป็ นรูปแบบการจัดระบบบริการที่มพี ้นื ที่
รับผิดชอบร่วมกันในพื้นที่ท่กี ว้างขึน้ กว่าระดับจังหวัด และจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้อื
บริการและผูจ้ ดั บริการใหม่ อาจจะเป็นรูปแบบเขตสุขภาพทีม่ สี ภาพและบริบททีใ่ กล้เคียงกันเพื่อ
การจัดการปญั หาสุขภาพร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในส่วนผู้จดั บริการหรือ Provider
อาจจะมีหลากหลายแนวทางมากกว่าการโอนสถานีอนามัยแบบแยกส่วนไปสังกัด อปท. อย่างที่
เป็นอยูก่ เ็ ป็นได้
๒. สร้า งความเข้า ใจและการสื่อ สารที่ดีเ กี่ย วกับ การกระจายอ านาจด้ า นสุ ข ภาพ
เนื่องจากประเด็นการกระจายอานาจยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็ นปกครองการบังคับ
บัญชากัน เพื่อตอบโจทย์ทส่ี าคัญว่า อปท. จะมีบทบาทในการสร้างสุขภาวะทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน
ได้อ ย่า งไร ไม่ใ ช่ อปท. จะรับ โอนสถานบริก ารเมื่อ ไร แนวทางที่ห ลาย อปท. ได้แ สวงหา
ทางออกในทางตันของการถ่ายโอนสถานีอนามัยที่พยายามจัดระบบบริการหรือสถานบริการ
ของตนเองนัน้ แม้ว่ า เป็ น รูป แบบที่น่ า สนใจ แต่ อ าจจะมีข้อ จ ากัด บางประการที่อ าจจะไม่ม ี
ประสิทธิภาพเชิงขนาด (Economy of scale) ในการลงทุนในบางเรื่อง เช่นการสร้างหน่ วยหรือ
สถานบริการทางสุขภาพที่ซ้าซ้อนกันในบางพื้นที่ หรือการวางแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลที่
ไม่ได้คานึงถึงอุ ปสงค์และอุปทานที่รอบคอบเพียงพอ เป็ นประเด็นที่ต้องทบทวนในแผนรวม
ระดับชาติรว่ มกันทุกฝา่ ย ไม่ควรปล่อยให้เป็ นบทบาทของแต่ละ อปท. ดาเนินการเองโดยลาพัง
๓. เชื่อมโยงแนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนดไว้แล้วกับนโยบายทีเ่ กิดขึน้ ใหม่อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องมิให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้ปฏิบตั ิและสังคม การประสานการทางาน
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ในช่วงรอยต่อเป็ นเรื่องทีย่ าก ระบบกระทรวงสาธารณสุขเดิมมีจุดแข็งในการสร้างเครือข่ายและ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเสริมศักยภาพกัน แต่มจี ุดอ่อนทีเ่ ป็ นระบบราชการทีใ่ หญ่โต ระบบ อปท.
มีความคล่องตัวทีส่ งู และมุง่ กลุ่มเป้าหมายชัดเจนและไวต่อการตอบสนองประชาชน แต่มจี ุดอ่อน
เรือ่ งของความโปร่งใสและการใช้ระบบอุปถัมภ์
๔. การเริม่ ต้นไม่ควรมีรปู แบบตายตัวเป็นพิมพ์เขียวกาหนดไว้แล้ว ควรนาเสนอรูปแบบ
ทางเลือกสาหรับการตัดสินใจของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทีม่ ที างเลือกมากกว่าการถ่ายโอน เนื่องจากมี
รูปแบบที่น่าสนใจที่ดาเนินไปคู่ขนานกันได้ เช่นระบบการมีส่ ว นร่ว มในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ระบบองค์กรมหาชนที่เน้ นเป้าหมายประสิทธิภาพมากกว่ากาไรสูงสุด หรือระบบเขต
บริการสุขภาพ หรือปรับระบบแยกผูซ้ อ้ื บริการและผูจ้ ดั บริการแบบใหม่ เป็นต้น
๗.๒ บทบาทและความรับผิดชอบ
๕. การกระจายอานาจไม่ใช่กระบวนการแบ่งแยกอานาจหรือแย่งอานาจจะต้องสร้าง
ความรับผิด ชอบร่ว มกันระหว่ างกระทรวงสาธารณสุ ข อปท. และผู้เ กี่ย วข้อ งอื่น เป็ น ความ
จาเป็นต้องดาเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับกระบวนการถ่ายโอน
๖. ควรเร่ ง ปรับ กระบวนการสื่อ สารให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพ โดยการกระจายข่ า วสาร
ข้อเท็จจริงอย่างทัวถึ
่ ง โดยปรับกระบวนการสื่อสารภายในและระหว่างองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๗. ใช้ก ระบวนการสื่อ สารสาธารณะที่ม ีประสิทธิภาพเพื่อ ป้ อ งกันความสับสนในหมู่
ประชาชนหรือ ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบต่ า งๆให้เ ข้า ใจและยอมรับ ตลอดจนเข้า ร่ ว มมือ ในการ
กระบวนการเปลีย่ นผ่านทีเ่ หมาะสม
๗.๓ การสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้
๘. จัด ระบบการสนับสนุ นกระบวนเรียนรู้ร่ว มกันระหว่ างผู้เ กี่ยวข้องเพื่อ แก้ปญั หาที่
อาจจะเกิดขึน้ ในหลากหลายประเด็นร่วมกัน
๙. รัฐสนับสนุ นทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรทีเ่ อื้อต่อ
การดาเนินงานของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
๑๐. ควรปรับปรุงระบบและวิธงี บประมาณให้เอื้อต่อการทางานร่วมกันมากขึ้น กลไก
งบประมาณเป็นเครือ่ งมือทีด่ แี ละสามารถนามาใช้ปรับเปลีย่ นให้เกิดความเปลีย่ นแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้
๑๑. ใช้ระบบการเสริมสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพของคน ทัง้ คนเดิมที่อยู่ในระบบสุขภาพและคนใหม่ทอ่ี ยู่ใน อปท ให้มขี วัญ
กาลังใจทีด่ รี ว่ มกัน
๑๒. ควรเร่งศึกษาและพัฒนากฎเกณฑ์และกฎกติการ่วมกัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ
กระบวนการถ่ายโอน เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
บุคลากรทีถ่ ่ายโอน
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๗.๔ การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ
๑๓. ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ร่ว มกัน ในกระบวนการเปลี่ย นแปลง ในแต่ ล ะพื้น ที่ห น่ ว ยระดับ จัง หวัด เป็ น หน่ ว ยวิจ ยั ที่ดีท่ี
สามารถใช้กระบวนการวิจยั เข้าไปสร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้
๑๔. พัฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ระดับ โดยการสร้า งกระบวนการเรีย นรู้ร่ ว มกัน ระหว่ า ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อ สร้างองค์ความรู้และทักษะ ตลอดจนสมรรถนะในการ
ดาเนินงานทีเ่ หมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
๑๕. สร้างเครือข่ายการเรียนรูใ้ นการเปลีย่ นแปลงเพื่อกระจายอานาจด้านสุขภาพให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงเชิงบวกมากกว่าการถูกบังคับให้ดาเนินการตามกฎหมาย
๑๖.หากจาเป็ นให้มกี ารทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพื่อการเลือกรูปแบบ ขอบเขตและวิธ ี
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมไม่จาเป็นต้องมีรปู แบบและวิธเี ดียวกันทัง้ ประเทศ
๑๗. ควรส่ ง เสริม บทบาทภาคประชาชนในการสร้า งสุ ข ภาพมากขึ้น โดยการเพิ่ม
มาตรการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยเปิ ดเวทีสาธารณะเรื่องการกระจายอานาจในระดับภูมภิ าคและ
ท้องถิน่
๑๘.ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารศึกษาและพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจทีม่ คี วาม
เหมาะสมตามบริบทของพืน้ ทีอ่ ย่างหลากหลายและจริงจัง
๗.๕ การขับเคลื่อนกระบวนการถ่ายโอน
๑๙. การสร้างภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงเป็ นหัวใจสาคัญที่ต้องพัฒนาขึน้ มาในทุก
ระดับ จึงมีความจาเป็ นต้องมีกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาในกระบวนการถ่ายโอนอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ค วรใช้แนวทางการบังคับการตามกฎหมายเป็ นหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาภาวะผู้นาที่นับว่าเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของกระบวนการกระจายอานาจ
ดังจะเห็นได้จาก การใช้ภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขในการเลือก
รูปแบบการถ่ายโอนสถานบริการแบบแยกส่วนที่ทาให้มกี ารถ่ายโอนสถานีอนามัยไปสู่ อปท.
สาเร็จเป็ นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ได้มกี ารดาเนินนโยบายนี้มา ซึง่ ต้องยอมรับว่าเป็ นผลสาเร็จมาจาก
การตัด สิน ใจใช้ภ าวะผู้น าของผู้บ ริห ารระดับ สู ง ในขณะนั น้ ดัง นัน้ หาก ต้อ งการให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการกระจายอานาจให้เป็ นผลสาเร็จจริง จาเป็ นต้องมีการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าให้เกิดขึน้ ในทุกระดับอย่างจริงจัง
๒๐. พัฒนากลไกที่เหมาะสมโดยไม่ยดึ ติดกับรูปแบบการกระจายอานาจแบบใดแบบ
หนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึง่ เป็ นแนวคิดทีส่ าคัญทีจ่ ะต้องสร้างให้เกิดขึน้ รูปแบบการกระจายอานาจ
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ ทีอ่ าจจะไม่เหมือนกัน แต่ในทีส่ ุดแล้ว ควรส่งเสริมและพัฒนา
ให้กระบวนการในการกระจายอานาจ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ความสาคัญกับบทบาท
ั หาในการเลือ กรูปแบบที่เ หมาะสมกับพื้นที่แ ละป ญ
ั หาของตนเอง จะเป็ น
ของผู้ท่สี ัมผัส ป ญ
ทางเลือกที่ดใี นการขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอานาจด้านสุขภาพ องค์ท่มี สี ่วนร่วมอาจจะ
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