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บทคัดยอ

การศึกษากระบวนการถายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนี้ ไดชี้ใหเห็นวาความคิดเห็นและการขับเคลื่อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีทิศทางที่ไมตรงกันระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่น ในขณะที่สวนกลางไมไดผลักดันใหเกิดการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง

แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีผลประโยชนทางการเมือง

และความ

ตองการยกระดับการพัฒนาทองถิ่น กลับสรางแรงจูงใจสําหรับผูบริหารมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และ
พยายามที่จะพัฒนาไปสูการใชอํานาจในทองถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น
การศึกษากระบวนการถายโอนอํานาจดานสาธารณสุขสองระดับคือระดับสวนกลาง และระดับสวน
ทองถิ่น ไดชี้ใหเห็นอุปสรรคและปญหาสําคัญๆในการถายโอนอํานาจสูทองถิ่นทั้งสองระดับ ในระดับ
สวนกลางพบอุปสรรคดังนี้ (1) ปญหาความลมเหลวในการบังคับใชกฎหมายใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติตาม
กฎหมาย แมการกระจายอํานาจไดผานขั้นตอนกฎหมายและการวางโครงสรางองคกรไปสมบูรณแลว แตใน
กระบวนการนั้นกลับไปเกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

(2)

การยึดถือความชํานาญเฉพาะดานมากกวา

หลักการกระจายอํานาจ กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงที่มีความชํานาญเฉพาะดานและมีมาตรฐานทาง
วิชาชีพที่ถือเปนหลักปฏิบัติกันมานาน

จึงไมเห็นความจําเปนที่จําถายโอนอํานาจไปยังองคกรปกครอง

ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งแตอาจจะไมมีความรูความสามารถเพียงพอ และ (3) การเนนการถายโอนโดยให
ขึ้นอยูกับสวนกลาง มากกวาเนนที่ทองถิ่นทําใหไมมีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆในทองถิ่น
สวนระดับทองถิ่นนั้นพบปญหาประการสําคัญคือ (1) ความไมเปนอิสระขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (2) ปญหาการแสวงหาผลประโยชนของนักการเมือง ทําใหบางองคกรปกครองปกครองสวน
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ทองถิ่น ไมสนับสนุนภารกิจของสถานีอนามัยหากไมสอดคลองกับผลประโยชน (3) การขาดความรูและ
ความชํานาญดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางไรก็ดีการศึกษานี้ก็ไดชี้ใหเห็นพลวัตที่สําคัญบางประการ ในทามกลางอุปสรรคปญหาตางๆนี้
เราไดเห็นการแสวงหาทางออกเพื่อแกปญหาอันเปนปญหาเฉพาะของแตละทองถิ่น และไดเห็นการแขงขัน
ทางการเมืองที่เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหากไมเปนที่พอใจของประชาชน

ในระยะยาว

พลวัตเหลานี้จะสงผลใหมีการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทางที่จะเปนประโยชนตอประชาชน
ตอไป
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ความเปนมา
การกระจายอํานาจในประเทศไทยเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรัฐครั้งสําคัญ ที่สงผลตอ

ประชาชนในทุกๆระดับ เพราะเปนการเปลี่ยนอํานาจในการบริหารจัดการสาธารณะที่รัฐบาลกลางมีอํานาจ
มาโดยตลอดตอเนื่อง ดวยการโอนอํานาจที่เคยอยูภายใตกระทรวง ทบวง กรมไปใหกับองคกรปกครอง
ทองถิ่นในระดับยอยๆ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จึงคาดหวังได
วาจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปกครองอยางทั่วถึง ทั้งยังเปนการสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนในทองถิ่น
กระบวนการกระจายอํานาจของไทยเปนผลของในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติวาดวย
การกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น ดังระบุอยูในหมวดที่ 9 วาดวยปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา
282-290) และตามมาดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ที่มีรายละเอียดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการบริหารงานที่เปนอิสระ และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองมากที่สุด เพื่อให
เปนประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
กระบวนการดังกลาวสงผลใหเกิดสิ่งที่เปนรูปธรรมในทองถิ่นที่ไดแก (1) พื้นที่ทั้งประเทศไทยทั้ง
เขตเมืองและเขตชนบทมีองคกรปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง และใชระบบแบงเปนฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติ ครอบคลุม 100 % (2) องคกรปกครองทองถิ่นในเขตเมืองที่มีเทศบาลมาเปนเวลายาวนานนัน้
5

ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตัวเอง และมีอิสระทางการเงินการคลังมากขึ้น รวมทั้งพื้นที่เขตเมืองยอยๆก็
ไดรับยกระดับเปนเทศบาลอยางทั่วถึง (3) มีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัด ซอนทับกับหนวยการ
ปกครองจังหวัดซึ่งเปนหนวยสําคัญของรัฐบาลสวนภูมิภาค ถึงแมวาองคกรนี้จะยังไมมีขอจํากัดอยูมากก็ตาม
(4) หนวยตําบลซึ่งเปนหนวยยอยของการปกครองสวนภูมิภาคไดจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เรียกวา
อบต. ทําใหหนวยเล็กที่สุดในการจัดการปกครองที่อยูในเขตชนบทก็มีการปกครองของตนเองอยางคอนขาง
เปนอิสระ และกอใหเกิดการเรียนรูทางการเมืองในระดับรากหญา
ภายใตบริบทที่การจัดตั้งเชิงโครงสรางเสร็จสิ้นสมบูรณ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกลางกับประชาชนในทองถิ่นมาไดระยะเวลาหนึ่ง เมื่อพิจารณาการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะตองดําเนินการถายโอนตามแผนปฏิบัติการการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2544 นั้น จะเห็นไดวาการถายโอนภารกิจ
ดานการใหบริการสาธารณสุขยังเปนไปอยางลาชา โดยเฉพาะการถายโอนสถานีอนามัย ซึ่งเปนหนวยงาน
ขนาดเล็ก ที่อยูในขอบเขตความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรปกครองทองถิ่น จนถึงสิ้นป 2550
มีการถายโอนสถานีอนามัย เพียงจํานวน 22 แหงเทานั้น
ดังนั้นประเด็นคําถามสําคัญคือมีเงื่อนไขปจจัยเชนไรที่สงผลตอกระบวนการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพ การตอบคําถามดวยการศึกษาปจจัยเพื่อวิเคราะหจดุ ออนจุดแข็งนั้น เปนการมองแยกสวนและไมทาํ
ใหเกิดความเขาใจขอเท็จจริงแบบมีพลวัตร การศึกษาปจจัยดังกลาวจึงควรมุงไปที่กระบวนการทางการเมือง
ซึ่งในที่นี้หมายถึงความสัมพันธทางอํานาจระหวางตัวแสดงทางการเมืองตางๆ (political actors) ที่อยูใน
ขัน้ ตอนการดําเนินการ ตั้งแตการกําหนดนโยบายและแผนงาน ไปจนถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุ
ตามเปาหมาย การมุงศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทางการเมืองนี้ จะสามารถอธิบายเงื่อนไขของ
ความสําเร็จหรืออุปสรรคตอการถายโอนภารกิจที่รอบดานและ ความเขาใจเชนนี้จะสามารถนําไปปรับใชได
สอดคลองกับความเปนจริง(ซึ่งมีพลวัตร) เพื่อใหเกิดถายโอนเปนไปอยางราบรื่นและสงผลดีในการ
ตอบสนองตอหลักการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ที่มีหลักการสําคัญคือ 1) มุงประโยชนสูงสุดตอประชากร
2) มุงระบบที่ยืดหยุนและมีพลวัต 3) มุงระบบที่มีสวนรวม
เนื่องจากเปนการศึกษาลงรายละเอียดทั้งกระบวนการ งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาเฉพาะกรณีการถาย
โอนภารกิจการใหบริการสุขภาพ ดวยการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองทองถิ่น เพราะเปน
กรณีรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด เพื่อดูวาในกระบวนการถายโอนนั้นมีอุปสรรคอยางไร และกรณีที่ถายโอนไป
6

แลวนัน้ ประสบความสําเร็จไดอยางไร โดยมีสมมติฐานวาการถายโอนสถานีอนามัย เปนความสัมพันธทาง
อํานาจ ระหวางองคกรและบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนปจจัยภายในของกระบวนการการถายโอนภารกิจ
ในงานวิจัยนี้ไดอธิบายความเปนมาของการถายโอนสถานีอนามัยที่กําหนดโดยสวนกลาง นับตัง้ แต
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
เปนตนมา โดยชี้ใหเห็นวาในแตละขั้นตอนนั้นมีขอตกลงอยางไร และในการปฏิบัตินั้นมีอุปสรรคอยางไร
บางที่ทําใหเกิดปญหาความลาชา จนกระทั่งถึงป พ.ศ.2553 ก็ยังไมสามารถถายโอนไดตามที่กฎหมายกําหนด
ไว
สวนดานองคกรปกครองทองถิ่นที่รับโอนสถานีอนามัย เปนการศึกษาพื้นที่นํารองที่องคกร
ปกครองทองถิ่นไดดําเนินการบริหารจัดการสถานีอนามัยอยูแลว เพื่อใหเห็นบริบทเชิงโครงสรางของ
องคกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกรณีในภูมิภาคที่แตกตางกันเพื่อใหเห็นปจจัย
ตางๆอยางรอบดานมากขึ้น
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วัตถุประสงค

1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข
2 เพื่อศึกษากระบวนการทางการเมืองในการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัย
3 เพื่อศึกษาบริบททางโครงสราง ทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ขององคกรปกครองทองถิ่นที่รับถายโอน
สถานีอนามัย และโครงสรางเหลานั้นจะสงผลอยางไรตอแบบแผนของการบริหารจัดการ
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ประโยชนที่จะไดรับ
1. จะทําใหเห็นสภาพที่เปนจริงของการดําเนินการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข ทั้งนี้จะเห็นทั้งปจจัย
ที่สงเสริม และเปนอุปสรรคตอการกระจายอํานาจ
2. จะทําใหสามารถนําปจจัยที่สงเสริมการกระจายอํานาจ มาปรับใชกับการดําเนินการถายโอนภารกิจ
ดานอื่นๆใหประสบความสําเร็จได
3. จะสามารถเขาใจปญหาและอุปสรรคตอการกระจายอํานาจไดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนํามาดําเนินการ
แกไข เพื่อใหการกระจายอํานาจบรรลุวัตถุประสงคไดตอไป
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ระเบียบวิธีและการดําเนินงาน
การดําเนินการวิจยั ผสมผสาน 3 วิธีการตามความเหมาะสมคือ
1 วิจยั เอกสาร ไดแก หนังสือ รายงานการวิจัย สื่อในรูปแบบตางๆ บันทึกการประชุม หนังสือ

ราชการ
2 สัมภาษณผูเกี่ยวของเชิงลึก
3 สังเกตการณในพื้นที่

ระดับที่ 1 สวนกลาง
เปนการศึกษากระบวนการในการถายโอนสถานีอนามัย ของกระทรวงสาธารณสุข เนนที่การวาง
แผนการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงปญหาอุปสรรคในขั้นตอน
การดําเนินการ
ระดับที่ 2 สวนทองถิ่น
เปนการศึกษาบริบททางโครงสรางขององคกรปกครองทองถิ่นที่รับถายโอนสถานีอนามัย
1.1 โครงสรางขององคกรปกครองทองถิ่นและการบริหารจัดการขององคกร
1.2 บริบททางการเมืองในพื้นที่นั้นๆ ระบุใหไดวาใครไดประโยชนและเสียผลในการกระจาย
อํานาจดานสาธารณสุข บริบทดังกลาวไดแก
1.2.1 กลุมอํานาจหรือเครือขายในการเมืองทองถิ่น ระบุวามีกลุมใดบาง กลุมเหลานั้นมีผูนํา
อยางไร มีผลประโยชนอะไร
1.2.2 การแขงขันหรือการรวมผลประโยชนทางการเมืองของกลุมอํานาจทางการเมือง
1.2.3 กลุมประชาสังคม เครือขายของประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน
1.2.4 ความสัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติและพรรคการเมือง
1.2.5 ความสัมพันธของผูนําทองถิ่นกับขาราชการสวนภูมิภาค
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2.3 โครงสรางอํานาจทางการเมืองเหลานั้นกอใหเกิดแบบแผนการถายโอนสถานีอนามัยอยางไร
และทําใหเกิดการบริหารจัดการอยางไร

นิยามศัพท
“กระบวนการทางการเมือง (political process)” อํานาจทางการเมืองในที่นี้ หมายถึงอํานาจ
ที่มีสวนในการจัดสรรทรัพยากรของสังคม โครงสรางอํานาจทางการเมืองในทอง ถิ่น จึงหมายถึง
ความสัมพันธทางอํานาจในพื้นที่หนึ่งๆ

โดยพิจารณาวาใครมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรที่

เหนือกวาใคร และคนที่มีอํานาจเหลานั้นมีที่มาทางอํานาจอยางไร และมีความสัมพันธกับกลุมอื่นๆ
ในสังคมอยางไร
การศึกษาโครงสรางอํานาจทางการเมืองจึงสนใจกลุมชนชั้นนํา เครือขาย อํานาจ การใช
อํานาจ และการแขงขันทางอํานาจกับกลุมอื่นๆ

6

ขอบเขตของการวิจยั
1. ศึกษาการดําเนินการถายโอนอํานาจของกระทรวงสาธารณสุข ใชวิธีรวบรวมเอกสารและ

สัมภาษณ
2. ศึกษากรณีศึกษาองคกรปกครองทองถิ่นที่รับถายโอนสถานีอนามัย 5 องคกร เลือกศึกษาพื้นที่ให
มีความหลากหลาย ครอบคลุมครบทุกภูมิภาค แตทายที่สุดแลวหลังจากการสํารวจในรอบแรก พื้นที่ที่ผูวิจัย
ตัดสินใจเลือกคือพื้นที่ที่สะดวกในการเก็บขอมูล มีคนที่เต็มใจใหขอมูล และการสัมภาษณคนสําคัญๆเขาถึง
ไดงาย
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องคกรปกครองทองถิ่นที่ใชเปนตัวอยางในงานวิจัยนี้มี 5 พื้นที่ไดแก
1. เทศบาลตําบลสุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม
2. องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อ.แมริม จ. เชียงใหม
3. องคการบริหารสวนตําบลนาพู อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี
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4. องคการบริหารสวนตําบลปากพูน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
5. เทศบาลตําบลบานฆอง อ.โพธาราม จ. ราชบุรี
ระยะเวลาในการวิจัย
การเก็บขอมูล อยูในระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2552 และมีการเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมบางในชวงหลังจากนั้น แตเนื้อหาในการนําเสนองานวิจัยชิ้นนี้จํากัดอยูในชวงเวลาของการเก็บ
ขอมูลชวงแรก

อุปสรรคและปญหาที่พบจากการวิจัย
1. ปญหาเรื่องการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐานที่แตละอปท.จัดเก็บนั้นไมมีความตอเนื่องไมรอบดาน
เดียวกัน

ทําใหการศึกษาที่อางอิงขอมูลพื้นฐานเหลานี้อาจทําใหคลาดเคลื่อนได

และไมเปนแบบฟอรม
และทําใหการศึกษา

เปรียบเทียบเปนไปไดยาก ทั้งนี้ในปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดเก็บฐานขอมูล มีความกาว หนาไป
มาก ทางอปท. จึงควรเนนเรื่องการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและตอเนื่อง สําหรับทองถิ่นเอง เมื่อมีขอมูล
ที่เปนระบบและตอเนื่อง จะทําใหการวางยุทธศาสตรในการพัฒนา การทําแผน และการนําแผนไปปฏิบัติ
เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอทองถิ่นอยางแทจริง และหากแตละทอง ถิ่นมีแบบฟอรมในการเก็บ
ฐานขอมูลเชนเดียวกัน จะทําใหปรับใชเชิงเปรียบเทียบ และสรางแบบแผนของการปรับเปลี่ยนในภาพรวม
ได
2. ขอจํากัดในการเก็บขอมูลในระดับทองถิ่น
ในการเก็บขอมูลของผูวิจัยและทีมงาน เนนการทําความรูจักคุนเคย และพูดคุยในลักษณะเชิงลึก จึง
ตองใชเวลาในการปรับตัวและการเขาถึงผูใหสัมภาษณ และบางครั้งก็ไมไดสัมภาษณบุคคลสําคัญเนื่องจาก
เวลาในการทําความคุนเคยมีนอย
ในแตละทองถิ่นจุดเนนในเรื่องการกระจายอํานาจ การบริหารงานทั่วๆไป และการบริหารจัดการ
สถานีอนามัยไมเหมือนกัน บางแหงมีบริบททางการเมืองมาก บางแหงสถานีอนามัยแทบไมมีความสําคัญ
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กับการบริหารงานของอปท. ทําใหขอมูลที่ไดจึงมีน้ําหนักเอนเอียงไมเทากัน จะสังเกตไดวาบางแหงจะเนน
เรื่องโครงสรางทางการเมือง บางแหงเนนเรื่องการบริหาร บางแหงเนนเรื่องการจัดการสาธารณสุข โดยการ
วิจัยไดปรับตัวไปตามสภาพและความเปนจริงขององคกรปกครองทองถิ่น
3. ขอจํากัดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและชวงเวลาของการวิจัย
เนื่องจากกระบวนการกระจายอํานาจเปนกระบวนการที่ยังไมนิ่ง ในบางพื้นที่ก็มีการดําเนิน การ
ยกระดับจากอบต.เปนเทศบาล ในบางพื้นที่ก็มีการถายโอนอํานาจหนาที่เพิ่มเขามา และในหลายพื้นที่ก็พบ
ความไมตอเนื่องของการบริหารงาน

เนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองทําใหเกิดการรองเรียน

การ

ตรวจสอบ การเลือกตั้งใหม และเปลี่ยนตัวผูบริหาร เปนตน ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลที่ถูกจํากัดดวย
ชวงเวลาในการลงพื้นที่ การติดตามการถายโอนอํานาจดานสาธารณสุขจึงควรทําอยางตอเนื่อง และเปน
ระบบ

โครงสรางรายงานการวิจัยประกอบไปดวย 6 บทไดแก
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ความเปนมาของกระบวนการการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ปญหาความลาชาของการถายโอน
บทที่ 3 กระบวนการทางการเมืองในการถายโอนสถานีอนามัย: ศึกษาจากระดับองคกรปกครองทองถิ่น
บทที่ 4 รูปแบบตางๆของกระบวนการทางการเมืองในการถายโอนสถานีอนามัย และปจจัยในการถายโอน
สถานีอนามัย
บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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บทที่ 2
ความเปนมาของกระบวนการการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
ปญหาความลาชาของการถายโอน
การจะทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองในการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของ
ไทยไดนัน้ จําเปนทีจ่ ะตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจความเปนมาของกระบวนการการถายโอน
สถานีอนามัยไปยังองคการปกครองสวนทองถิน่ เนือ่ งจากการทําความเขาใจความเปนมาของกระบวนการ
ในการถายโอนดังกลาวจะเปนพืน้ ฐานที่ชวยใหเห็นถึงพัฒนาการทั้งในสวนของแนวคิด รวมถึงพัฒนาการ
ทางการเมืองและนโยบายของรัฐที่เกีย่ วของกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย ซึง่ จะเปนฐาน
วิเคราะหที่สําคัญในการอธิบายปญหาความลาชาของถายโอนสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขไปยัง
องคการปกครองสวนทองถิ่น
ดวยเหตุผลขางตน ในบทนี้สวนแรกจึงใหความสําคัญกับการอธิบายถึงความเปนมาในเชิงของ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข และความเปนมาในเชิงการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลในชวงที่ผานมา โดยจะใหความสําคัญเฉพาะในชวงเวลานับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ถือเปนกฎหมายที่สําคัญและเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจอยางเปน
รูปธรรมของไทย ซึง่ ในสวนนีจ้ ะเกีย่ วของกับมิติในทางกฎหมายและมิติในทางการเมืองและนโยบายที่
เกีย่ วของกับกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย จากนัน้ ในสวนทีส่ องจะเปนการอธิบายปญหาของ
ความลาชาในการถายโอนสถานีอนามัยโดยมุง เนนที่ปญหาทีเ่ กิดจากระบบการกระจายอํานาจในระดับชาติ
และระดับกระทรวงเปนสําคัญ
1. ความเปนมาของการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคการปกครองสวนทองถิ่น
1.1 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย
1.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับนิยามและลักษณะของการกระจายอํานาจ
นิยามของคําวา “การกระจายอํานาจ” หรือ Decentralization นั้นมีลักษณะที่หลากหลายตามแต
บริบทของการนําไปใช และสามารถถูกตีความในหลายความหมาย ในรายงานวิจัยนี้จึงเห็นความจําเปนที่
จะตองทําการสํารวจนิยามของการกระจายอํานาจอยางคราว ๆ เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจหลักการ
ของการกระจายอํานาจที่สอดคลองกับบริบทของการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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โกวิทย พวงงาม ไดใหความหมายเกีย่ วกับการกระจายอํานาจเอาไววา “การกระจายอํานาจ คือ
การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองคกรปกครองสวนกลางไปใชชุมชนซึง่ ตัง้ อยูใ น
ทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศหรือหนวยงานบางหนวยงานรับผิดชอบจัดทําอยางเปนอิสระจากองคกรปกครอง
สวนกลาง” ซึ่งในงานเดียวกันนี้ โกวิทย พวงงาม ยังไดอางถึงความหมายของการกระจายอํานาจที่ ธเนศวร
เจริญเมือง ไดใหนิยามไวดวยวา “การกระจายอํานาจ หมายถึงระบบการบริหารประเทศทีเ่ ปดโอกาสให
ทองถิ่นตาง ๆ มีอํานาจในการจัดการดูแลกิจการหลาย ๆ ดานของตนเอง ไมใชปลอยใหรัฐบาลกลางรวม
ศูนยอํานาจในการจัดการกิจการแทบทุกอยางของทองถิ่น กิจการที่ทองถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลมักจะไดแก
ระบบสาธารณู ป โภค การศึ ก ษาและศิ ล ปวัฒ นธรรม การดู แลชี วิตและทรัพ ย สิน และการดู แลรั ก ษา
สิ ่ง แวดล อ ม ส ว นกิ จ การใหญ ๆ 2 อย า งที ่รั ฐ บาลกลางควบคุ ม ไว เ ด็ ด ขาดก็ คื อ การทหาร และการ
ตางประเทศ”1
ความหมายของการกระจายอํานาจที่โกวิทย พวงงามใหไวขางตนเปนการนิยามความหมายของการ
กระจายอํานาจอยางกวาง ๆ โดยเฉพาะในหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ ซึ่งก็คือ การโอนอํานาจ
จากสวนกลางหรือรัฐบาลกลางไปสูองคกรอื่นที่ไมใชองคกรราชการสวนกลาง แตการกระจายอํานาจนั้น
ไมไดมีอยูประเภทเดียว หากแตมีอยูหลายประเภทตามแตลักษณะของอํานาจที่มีการกระจายออกไป โดย
จากรายงานของ World Bank ที่ Gregersen, Contreras-Hermosilla, White และ Philips ไดรว มกันเสนอนั้น
ไดแบงประเภทของการกระจายอํานาจไวดังนี้ 2
1. การกระจายอํานาจทางการเมือง (political decentralization) หมายถึง การที่กลุมที่อยูในระดับที่
แตกตางกันภายในรัฐบาลกลาง กึ่งกลางระหวางรัฐบาลกลางและทองถิ่น และสวนทองถิ่นไดรับมอบ
อํานาจที่จะตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับองคกรของตน
2. การกระจายอํานาจทางการบริหาร (administrative decentralization) หมายถึง การที่องคกรที่อยู
ในระดับตาง ๆ ของรัฐบาลสามารถบริหารทรัพยากรและเรื่องราวสําคัญตาง ๆ ตามที่ไดมีการมอบอํานาจให
ไว ซึ่งโดยทั่วไปมักจะถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
3. การกระจายอํานาจทางการคลัง (fiscal decentralization) หมายถึง การกระจายอํานาจในการ
จัดเก็บภาษีและแสวงหารายไดที่เดิมเคยรวมศูนยที่ราชการสวนกลางออกไปยังองคกรที่อยูในระดับอื่นๆ
ของรัฐบาล ตัวอยางเชน การองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับอํานาจในการแสวงหาและรักษาทรัพยากร
ทางการคลังของตนเพื่อที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร เปนตน
1

2

โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย (พิมพครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 37.
H. Gregersen and others. Forest Governance in Federal Systems: An Overview of Experiences and Lessons

[book on-line] (World Bank, accessed October 30, 2553), available from
http://www.worldbank.org/publicsector/decentralization/admindecen.htm.; Internet.
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4. การกระจายอํานาจทางการตลาด (market decentralization) หมายถึง การที่รัฐบาลดําเนินการใน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) หรือทําการลดกฎเกณฑในภารกิจที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน
หากเราพิจารณาจากนิยามของโกวิทย พวงงาม ธเนศวร เจริญเมือง และ Hal Gregersen รวมกัน
เราอาจสรุปนิยามของการกระจายอํานาจในภาพรวมไดวา การกระจายอํานาจ หมายถึง การถายโอนอํานาจ
ที่เคยรวมศูนยอยูที่ราชการสวนกลางไปยังองคกรอื่น ๆ ที่อยูภายในรัฐบาลหรือองคอื่น ๆ ที่อาจไมไดอยูใน
รัฐบาล เชน องคกรภาคเอกชนที่ไดรับสัมปทาน หรือไดรับอํานาจในการบริหารกิจการของทองถิ่นผานการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนตน โดยลักษณะของการกระจายอํานาจอาจแบงไดเปนการกระจายอํานาจทาง
การเมือง การกระจายอํานาจทางการบริหาร การกระจายอํานาจทางการคลัง และการกระจายอํานาจทาง
การตลาด ตามแตเปาหมายของการกระจายอํานาจนั้น
ทั้งนี้ การกระจายอํานาจยังสามารถแบงรูปแบบออกไดเปน 4 ลักษณะตามที่ Rondinelli ไดสรุปไว
ประกอบดวย การมอบอํานาจ (delegation) การแบงอํานาจ (de-contentration) การถายโอนหรือคลาย
อํานาจ (devolution) และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการมอบอํานาจเปนการถายโอนภารกิจไปยังองคกร
การปกครองที่อยูในระดับต่ํากวา สวนการแบงอํานาจเปนการถายโอนอํานาจการบริหารไปยังฝายบริหาร
ขององคกรในระดับที่ต่ํากวา การถายโอนหรือคลายอํานาจมีนัยยะของการถายโอนอํานาจทางการเมืองไป
ยังชุมชนหรือภาคสวนทางการเมืองในระดับที่ต่ํากวา และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการถายโอนภารกิจที่
โดยปกติเปนของภาคราชการไปสูภาคเอกชน 3
ในสวนของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขนัน้ ผลจากการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วทัง้ ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในโลกยุคโลกาภิวัตน (global age) ทําใหประเทศทีพ่ ัฒนาแลวตาง ๆ มุง
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสวนทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการที่คลองตัว ในดานสุขภาพก็เชนกัน
เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วดังกลาว จึงไดมีแนวคิดเกีย่ วกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
(decentralization in health care) เกิดขึ้นตามมา ดังที่ C. Collins ไดช้ีใหเห็นวา “การกระจายอํานาจเปน
ความคิดพืน้ ฐานทีเ่ ปนทีน่ ิยมและยอมรับในการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยมีความสัมพันธกับนโยบาย
สังคมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนยากจน การกระจายอํานาจไดรับการยอมรับวาเปนกลวิธีหนึ่งของ
การสาธารณสุขมูลฐาน และการกระจายอํานาจยังสามารถกอใหเกิดผลลัพธของความขัดแยงทางการเมือง
ได ทั้งนี้ขึน้ อยูก ับเหตุผล และรูปแบบของการกระจายอํานาจ เพราะการกระจายอํานาจเปนกลวิธีสําหรับ
เพิ่มประสิทธิผลการทํางานที่เกี่ยวของกับอํานาจและการกระจายทรัพยากรระหวางกลุมตาง ๆ ในสังคม การ
กระจายอํานาจจึงถูกมองวาเปนผลและสิง่ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแยงทางการเมือง” 4 จึงสงผลใหการกระจาย
3

D. A. Rondinelli, “Decentralization in developing countries,” Staff working paper 581 (Washington D.C.:
World Bank, 1983) cited in Richard B. Saltman, Vaida Bankauskaite and Karsten Vrangbaek, ed.,
Decentralization in health care (New York: Open University Press, 2007), 10.
4

C. Collins, “Decentralization and the need for political and critical analysis,” Health policy and planning 4,
2 (1998): 168 – 171.
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อํานาจดานสาธารณสุขกลายเปนการกระจายอํานาจทีม่ ีความสําคัญอีกดานหนึง่ ในปจจุบัน ประกอบกับ
ความตองการในการเขาถึงทรัพยากรทางดานสาธารณสุขทีเ่ ทาเทียมกันก็เปนอีกประเด็นหนึง่ ทีไ่ ดเขามามี
ส ว นในการผลั ก ดั น ให มี ก ารกระจายอํ า นาจด า นสาธารณสุ ข ของไทย อาทิ ในกรณี ข องการเพิ ่ม
ประสิทธิภาพใหกับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจากการศึกษาของวินัย ลีสมิทธิ์ และศุภสิทธิ์
พรรณารุโนทัย พบวา การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไมไดมีความสัมพันธโดยตรงตอการ
สร า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า การมี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า สามารถเกิ ด ขึ น้ ได โดยไม
จําเปนตองมีการกระจายอํานาจ แตการกระจายอํานาจถูกมองวาเปนกลวิธีทีส่ ําคัญตอการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาที่มีประสิทธิภาพ 5 เปนตน
1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นในเรื่องความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย
หัวใจของการปกครองทองถิ่นนั้น ก็คือ คําถามที่วาการปกครองทองถิ่นนั้นมีความสัมพันธอยางไร
กับระบอบประชาธิปไตย การจัดสรรอํานาจระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับราชการในสวนกลาง
ควรเปนอยางไร และการปกครองทองถิ่นควรมีความเปนประชาธิปไตยแคไหน
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและระบอบประชาธิปไตยนี้ มีนักวิชาการใน 3 สํานักหลักที่มุง
ตอบคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธของทั้งสองสิ่งนี้ โดยสํานักแรก เปนแนวคิดที่คัดคานการปกครองตนเอง
ของทองถิ่น โดยเห็นวาการปกครองทองถิ่นนั้นเปนหลักการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง
และสนับสนับสนุนใหระบบการบริหารประเทศเปนระบบการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางไมมีการ
ปกครองทองถิ่นในที่ตาง ๆ
สวนสํานักที่สองนั้น เห็นวาหลักการประชาธิปไตย ไดแก การปกครองโดยเสียงขางมาก
(majority rule) และความเสมอภาค (equality) นั้นไมอาจตอบสนองตอขอเรียกรองของการปกครองทองถิ่น
ได เพราะมองวาการปกครองทองถิ่นนั้นมีลักษณะคับแคบ เห็นแกทองถิ่นตนเองเปนหลัก (parochial)
หลากหลาย (diverse) มีแนวโนมจะเปนแบบคณาธิปไตย (potentially oligarchic) และมีลักษณะฉอฉล
อํานาจ (corrupt) ในสํานักนี้จึงมีความเห็นวา การปกครองทองถิ่นนั้นสามารถอนุญาตใหมีได แตตองมีการ
ควบคุมจากรัฐบาลกลางอยางมาก ดังตัวอยางเชน การปกครองทองถิ่นในประเทศฝรั่งเศส เปนตน
สําหรับสํานักที่สามนั้น มีความเห็นวาระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถิ่นนั้นเกี่ยวพันกัน
อยางยิ่ง ประชาชนตองมีเสรีภาพ ประชาชนซึ่งเสียภาษีตองมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบานเมือง ตองรูวา

5

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สรางหลักประกันบนฐานความรู รวบรวมผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับหลักประกันสุขภาพ (นนทบุร:ี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2547), หนา 9.
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ผูบริหารจะทําอะไร ผูบริหารควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการสาธารณะตาง ๆ และไมวาประชาชน
จะอยูในเมืองหรือหมูบานลวนตองมีเสรีภาพในการบริหารทองถิ่นเพื่อผลประโยชนของตนเอง 6
แนวคิดทั้งสามแนวคิดขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงกระแสที่เปนภาพสะทอนตอการปกครองทองถิ่น
และยังสามารถนําไปใชพิจารณาขอเสนอของกลุมที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการกระจายอํานาจในการ
ปกครอง ซึ่งสําหรับกรณีการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขก็เชนเดียวกัน ที่เราจะสามารถเห็นขอขัดแยง
ในการกระจายอํานาจระหวางกลุมที่ตองการใหกระจายอํานาจ ซึ่งมักจะอางอิงเรื่องความเสมอภาค สิทธิใน
การเขาถึงการรักษาบริการที่เทาเทียม การมีสวนรวม รวมถึงการทําใหเรื่องสาธารณสุขเปนประเด็นทาง
การเมืองในทองถิ่นที่จะเอื้อตอการพัฒนาสาธารณสุขในทองถิ่นของตน สวนในกลุมที่มีความเห็นขัดแยง
กับกลุมที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจ ก็มักจะใหความสําคัญกับเรื่องของประสิทธิภาพในการบริการที่
จะตองทําใหไดมาตรฐาน รวมถึงการแสดงออกถึงความไมเชื่อมั่นตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดูแลภารกิจที่ตองใชความชํานาญและความรูเฉพาะทาง อันจะเปนประเด็นการวิเคราะหที่สําคัญตอปญหา
ความลาชาที่เกิดขึ้นกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย
1.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย
ผลการกระจายอํานาจนัน้ เปนกระบวนการทางการเมืองอยางหนึง่ และเมือ่ เรากลาวถึงการเมืองก็
ยอมเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการจัดสรรสิ่งทีม่ ีคุณคาในสังคมไปสูส วนตาง ๆ ในสังคมที่มีความเกี่ยวของกับ
คําถามวา ใครไดอะไร เมือ่ ไร และอยางไร (who get what, when and how) 7 ทําใหการตอบคําถามในเรือ่ ง
ทางการเมืองไมสามารถหนีพนจากการตอบคําถามวา “ใครทีไ่ ดในสิ่งที่มีคุณคาของสังคม เมือ่ ไหร และ
อย างไร” สิง่ มี คุณ ค าดั ง กล า ว หากจะระบุใ หมีค วามเปนรู ป ธรรมก็ คื อ อํา นาจและผลประโยชน โดย
แนวทางในการตอบคํ า ถามนี ท้ ี ม่ ี ค วามสํ า คัญและยั ง มีอิท ธิพ ลมาจนถึ ง ปจจุบันก็คือ แนวทางของกลุ ม
ผลประโยชน (interest groups approach) ซึง่ สามารถนํามาใชพิจารณากระบวนการในการผลักดันนโยบาย
การกระจายอํานาจในดานสาธารณสุขได โดยมุง เนนไปทีบ่ ทบาทขององคกรทีม่ ีสวนเกี่ยวของวา ไดมีการ
ผลักดันความตองการของตนไปสูการตอบสนองทางนโยบายอยางไร

6

ธเนศวร เจริญเมือง, “บทความธเนศวร เจริญเมือง,” การกระจายอํานาจสูทองถิ่น, สังศิต พิริยะรังสรรคและผาสุก พงษ

ไพจิตร,บก. (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535) อางใน
โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย, หนา 40 – 41.
7

พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว., ระบบการเมือง: ความรูเบื้องตน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552),

หนา 10.
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ทั้งนี้ ทฤษฎีเกี่ยวของกับการวิเคราะหอิทธิพลของกลุมผลประโยชนที่มีตอนโยบายของรัฐนั้นมีอยู
ดวยกันหลายแนวทางทฤษฎี แตในทุกแนวทางนัน้ ลวนแลวแตอยูภายใตทฤษฎีหลักเดียวกันคือทฤษฎีทาง
การเมืองที่เรียกวา ทฤษฎีพหุนิยม (pluralism) อันเปนทฤษฎีมุงอธิบายพฤติกรรมของตัวแสดง (actor) ที่
แสดงพฤติกรรม (behavior) ภายใตโครงสรางของระบบพหุสัมพันธทางสังคมการเมืองนั้นอยู โดยหนึ่งใน
ทฤษฎีที่สําคัญในการอธิบายพฤติกรรมของตัวแสดงในพหุสังคมดังกลาวก็คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจรจา
ตอรอง (negotiation theory) ซึ่งอยูในแนวทางของสํานักพหุนิยมสายพฤติกรรม (behavioral pluralism)
Edward Banfield ผู ซึ ่ง เป นนั ก ทฤษฎีคนสํา คัญของสํา นัก พหุนิย มในสายพฤติก รรมนิย ม ได
นําเสนอแนวทางการอธิบ ายเกี่ย วกับ การเจรจาตอรองระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ เอาไวโดยอาศัย
การศึกษาสังคมอเมริกันเปนตนแบบ โดยคําวา “อิทธิพล” ในมุมมองของ Banfield นั้น เขามองวามันคือ
“ความสามารถในการทําใหบุคคล/กลุมอืน่ ทํา คิด หรือรูสึกในวิถีทางที่ผูมีหรือใชอิทธิพลดังกลาวตองการ”
(ability to get others to act, think, or feel as one intends)8 และระบบของพฤติกรรมทีจ่ ะแสดงออกมาในการ
ใชอิทธิพลนั้นจะแสดงออกมาใน “ทุก ๆ กิจกรรมของความรวมมือ ทุก ๆ องคกร ไมวาจะเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ ไมวาจะเปนองคกรที่อยูชั่วระยะหนึง่ หรืออยูม าอยางยาวนาน” โดยองคกรเหลานี้ได
หมายความรวมถึงรัฐบาลดวย ดังนัน้ ในการศึกษารูปแบบของอิทธิพลที่เกิดในพืน้ ทีส่ าธารณะ จึงเปน
การศึกษารัฐบาลนั่นเอง
ทั้งนี้ Banfield ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางพลเมืองและกลุม ตาง ๆ วาไมไดเกิดขึ้น
เพราะการทีน่ ักการเมืองพยายามแสวงหาคะแนนเสียง หรือเกิดจากความแตกตางระหวางอุดมการณของ
กลุม ผลประโยชน หรือการวางแผนของกลุม ชนชัน้ นําทางการเมือง หากแตเกิดขึน้ จากการทีห่ ัวหนาของ
องคก รบางองค กรรั บ รู ถ ึ งโอกาสในการไดรับ ผลประโยชนดวยการเปลีย่ นแปลงสถานการณบางอย า ง
ดังนัน้ เมือ่ พวกเขาพยายามเสนอใหมกี ารเปลีย่ นแปลงแลวหัวหนาขององคกรอื่นมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะทําใหพวกเขาเสียประโยชน พวกเขาก็จะออกมาคัดคานหรือตอตาน เมื่อความขัดแยงดังกลาวเกิดขึ้น
กลุมตาง ๆ ไมไดเขาหาฝายราชการหรือรัฐบาลโดยตรง หากแตอาศัย “คนกลาง” (Intermediary) ซึง่ อาจเปน
กลุมหรือบุคคลทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล โดยกลุม อิทธิพลทีเ่ ปนสือ่ กลางเหลานีจ้ ะเปนผูท ี่
กําหนดความชอบธรรมในประเด็นที่กลุม ตาง ๆ เสนอมา และทําการเลือกประเด็นหรือกลุมทีจ่ ะสนับสนุน
โดยพยายามแสวงหากลุมที่ใหผลประโยชนหรือมีการรวมตัวและความเขมแข็งที่มากที่สุด ซึ่งเมื่อกลุมใดที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกลาวก็จะไดรับการพิจารณาใหความชอบธรรมตอประเด็น รวมทั้งกลุมสื่อกลางจะ
ผลักดันประเด็นดังกลาวไปสูรัฐบาลในที่สุด ซึง่ ในกระบวนการเหลานี้ เราสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การศึกษานี้ไดวาอาจจะมีการนําเอาความสัมพันธแบบไมเปนทางการซึง่ เปนความสัมพันธสวนตัวของกก
เหล า และกลุ ม ต า ง ๆ ของกลุ ม ที ่ไ ม มี ก ารจั ด ตั ้ง อย า งเป น ทางการซึ ่ง อยู ใ นสถาบั น ที ่เ ป น ทางการหรื อ
8

Edward Banfield. “Pluralistic Theory, Urban Politics, and Political Influence,” in Anselm L. Strauss, ed.,
Negotiations: varieties, contexts, processes, and social order (San Francisco: Jossey-Bass, 1978), 59.
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คณะรัฐมนตรีเขามาผสานกับความคิดเรือ่ ง “คนกลาง” เพื่อชวยเหลือใหการตอสูใ นผลประโยชนของกลุม
ตนประสบความสําเร็จ
สําหรับหัวหนาของกลุมผลประโยชนนั้น เมือ่ จะทําการเสนอประเด็นก็จะตองทําใหประเด็นของ
ตนเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับชุมชนหรือสาธารณะใหมากและกวางขวางทีส่ ุด เนื่องจากรัฐมักจะเลือกให
ความสําคัญตอประเด็นที่มีความเปนตัวแทนอยางกวางขวาง ซึ่งประเด็นเหลานี้ก็คือประเด็นที่คนกลางเลือก
ผลักดันนั่นเอง ในการตอสูระหวางกลุมตาง ๆ นั้น ผูชนะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (ในประเด็นหนึ่งยอมมี
กลุมที่เห็นแตกตางกันและแขงขันกันหลายกลุม) มักจะเปนกลุมที่มีทรัพยากรรวมทั้งทักษะทางการเมืองและ
การตอรองที่มากที่สุด สวนกลุมที่มีทรัพยากรนอยจะไดรับความพายแพ (หากไมไดเขารวมกับกลุม ทีไ่ ดรับ
ชัยชนะในการตอรอง) แตกลุมที่แพก็จะไดรับบางสิ่งในสัดสวนที่สอดคลองกับทรัพยากรที่กลุมนั้น ๆ มี
ซึง่ ลักษณะดังกลาวเรียกไดวา “ความสมดุลในเชิงอํานาจหรืออิทธิพลแบบมีพลวัต” (Moving equilibrium)
อันเปนลักษณะของการกระจายตัวของทรัพยากร (อํานาจ) ในพหุสังคม ที่ไมมีกลุมใดทีไ่ ดในทุกสิง่ และเสีย
ในทุกสิง่ แตพวกเขาจะไดรับประโยชนหรือทรัพยากรตามความสามารถหรือทรัพยากรที่กลุมมี ซึ่งความ
สมดุลนี้ไมไดอยูกับทีแ่ ตเคลือ่ นไปตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ เชน ความพายแพของกลุม ที่เคยไดรับชัย
ชนะหรือการเปลี่ยนขั้วอํานาจของรัฐบาล เปนตน9
โดยสรุ ป นั น้ เราจะเห็ นได วา การเจรจาตอ รองในทัศ นะของ Banfield นั้น จะมี องค ป ระกอบที่
เกีย่ วของคือ ตัวแสดง คนกลาง หัวหนากลุมหรือองคกรทีเ่ ขาสูการเจรจา รัฐบาล โดยกลุม ตาง ๆ จะ
ดําเนินหนาที่ของตนภายใตลักษณะของการตอรองทีม่ ุง ไปสูค วามสมดุล กลาวคือ การสมประโยชนของแต
ละฝายที่เขารวมในการแขงขันหรือตอรอง แตในบรรดากลุมตาง ๆ นั้นดูเหมือนกลุมที่จะมีความสําคัญหรือ
กําหนดโอกาสแพชนะของการแขงขันคือ คนกลาง เนื่องจากคนเหลานี้มักจะเปนกลุมคนที่มีอํานาจหรือ
อิ ท ธิ พ ลในการต อ รองหรื อ กํ า หนดประเด็ น ที ่จ ะเป น ประเด็ น ในการกํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาล
(politicization – ผูวิจัย) อยางมาก จึงเปนที่นาสนใจในการจะนํามาใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคกร
ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการขับเคลือ่ นนโยบายการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะในแง
ของการชี้ใหเห็นถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ
1.2 การกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย: กระบวนการทางกฎหมาย
กระบวนการถ า ยโอนสถานี อ นามั ย ของไทยมี จุ ด เริ ่ม ต น จากบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเอาไวในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 ความวา
“รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิน่ และ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิน่ ใหทัว่ ถึงและเทา
9

Ibid, 59 - 63.
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เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญโดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น” ประกอบกับในหมวด 9 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา
284 บัญญัติวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติโดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่น
เปนสําคัญ เพือ่ พัฒนาการกระจายอํานาจเพิม่ ขึน้ ใหแกทองถิ่นอยางตอเนือ่ ง ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(1) การกํา หนดอํ านาจและหน า ทีใ่ นการจัดระบบการบริก ารสาธารณะระหวางรัฐกับ องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
(2) การจัดสรรสัดสวนภาษี และอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปน
สําคัญ
(3) การจัดใหมีคณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ ทําหนาทีต่ ามขอ (1) และขอ (2) ประกอบดวย ผูแทน
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และผูท รงคุณวุฒิซึง่ มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติโดยมีจํานวนเทากัน ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่และการจัดสรรภาษีและอากร
ตามขอ (1) และขอ (2) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใดแลว คณะ กรรมการตามขอ (3) จะตองนําเรือ่ ง
ดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือ
วันทีม่ ีการจัดสรรภาษี และอากรแลวแตกรณี เพือ่ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่
และการจัดสรรภาษีและอากรที่ไดกระทํา ไปแลวทัง้ นี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึน้ ใหแกทองถิน่
เปนสําคัญ การดําเนินการตามวรรคสี่ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแลวใหมี
ผลใชบังคับได”10
ผลจากบทบัญญัติทัง้ สองขอดังกลา ว ไดทําใหก ารกระจายอํา นาจของไทยมีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับและใหความชอบธรรมอยางชัดเจน
นํามาซึ่ง การตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับนโยบายการกระจายอํานาจที่สําคัญ ดังนี้ 11
10

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, 2540. ราชกิจจานุเบกษา 114(55ก): 16, 53.

11

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, 2542. ราช

กิจจานุเบกษา 116(114ก): 49 – 65.
19

1. การจัดตั้งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด 1
มาตรา 6 – 15) อันมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหงานของคณะกรรมการฯ เปนไป
ดวยความเรียบรอย เปนไปตามที่กําหนดไว และใหหัวหนาสํานักงานฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการฯ 12
2. การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ (หมวด 2 มาตรา 16 – 22) อันมี
สาระสําคัญโดยสรุปคือ พระราชบัญญัตินี้กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
แบงตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได 3 กลุม คือ กลุมแรก องคกรฯ ทีม่ ีอํานาจหนาที่จัดการ
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นของตนโดยตรง ไดแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิน่ รูปแบบพิเศษไมเต็มพืน้ ที่จังหวัด กลุมที่สอง องคกรฯ ที่มี
อํานาจหนาทีจ่ ัดการบริการสาธารณะในระดับจังหวัดนอกเหนือจากทีก่ ลุมแรกจัดการเอง หรืองานที่กลุม
แรกจัดการเองโดยลําพังไมได ซึง่ ไดแก องคการบริการสวนจังหวัด และกลุมที่สาม องคกรฯ ที่มีอํานาจ
หนาที่จัดการบริก ารสาธารณะครอบคลุม ทั้งจัง หวัด ไดแก กรุง เทพมหานคร และองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ ่น รู ป แบบพิ เ ศษเต็ ม พื น้ ที ่จั ง หวั ด ให มี อํ า นาจหน า ที ซ่ ึ ง่ กํ า หนดไว ต ามมาตรา 16 และ 17 ของ
พระราชบัญญัติฯ นี้ 13
3. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตางๆ
ตลอดจนการทีท่ องถิน่ อาจมีรายไดดวยตนเองในรูปแบบอืน่ ๆ (หมวด 3 มาตรา 23 – 29) อันมีสาระสําคัญ
โดยสรุปคือ พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประเภทตาง ๆ ซึ่งสามารถ
แบงไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย กลุมแรก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นทีจ่ ังหวัด อาจมีรายไดตามกําหนดไวในมาตรา 23 กลุมที่สอง
องคการบริหารสวนจังหวัด อาจมีรายไดตามที่กําหนดไวในมาตรา 24 กลุม ที่สาม กรุงเทพมหานคร อาจมี
รายไดตามทีก่ ําหนดไวใ นมาตรา 25 และกลุมที่สี่ องคก รปกครองสวนทองถิน่ รูป แบบพิเศษเต็มพื้นที่
จังหวัด อาจมีรายไดตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 และมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติฯ นี้ อีกทัง้ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทยังอาจมีรายรับตามที่กําหนดไวในมาตรา 28 เชน รายไดจากทรัพยสินของ

12

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, การกระจายอํานาจการคลังทองถิน่ ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 [book on-line] (กรุงเทพฯ: สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง, 2542, accessed 30 ตุลาคม 2553); available from
http://www.mof.go.th/decentral/mof_decentral.htm.; Internet.
13

เรื่องเดียวกัน.
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องคกรปกครองสวนทองถิน่ รายไดจากสาธารณูปโภค รายไดจากการพาณิชยและการทํากิจการ ไมวาจะ
ดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ เปนตน 14
4. การกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (หมวด 4 มาตรา 30 – 34)
อันมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ จากบทบัญญัติตามมาตรา 30 วาดวยแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และมาตรา 32 วาดวยแผนปฏิบัติการเพือ่ กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตาม
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงทําใหเกิดแผนปฏิบัติการกําหนดขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ เตรียมความพรอมของทองถิน่ โดยการใหหนวยงานของรัฐชวยเหลือ สนับสนุน
เสริมสรางสมรรถนะ ใหคําปรึกษา เทคนิควิชาการ และการดําเนินการฝกอบรม สงเสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรูระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองในลักษณะบูรณาการ จนกวาองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ จะมีความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมาตรา
32(1) เรื่องการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดรูปแบบการถายโอนโดยยึดการ
จัดกลุมภารกิจตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบราชการคือ15
1. ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
2. ภารกิจที่องคปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับรัฐ
3. ภารกิจที่รัฐดําเนินการอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการได
นอกจากนี้ จากการดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจฯ ดังกลาว คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ ยังไดพิจารณาเห็นชอบการถายโอนภารกิจซึ่งมีทั้งหมด 6 ดาน รวมมีการถายโอนภารกิจทัง้ สิน้ 245
เรื อ่ ง มี ก ารส ว นราชการถ า ยโอนภารกิ จ 50 กรมใน 11 กระทรวง (แต ภ ายหลั ง จากการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พบวา มีสวนราชการที่มีการถายโอนภารกิจ
จํานวน 57 กรม 15 กระทรวง 1 หนวยงานอิสระ) ดังนี้ 16

14

เรื่องเดียวกัน.

15

กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, การศึกษาการติดตาม

ประเมินผลการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และ เทศบาล) (นนทบุร:ี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2552), หนา 12.
16

ตระกูล มีชยั , เอกสารคําสอนวิชา 2401305 การเมืองการปกครองภูมิภาคและทองถิ่น (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 114 – 115.
21

1. ภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน แบงเปนกลุม ภารกิจตาง ๆ คือ การคมนาคมและการขนสง (ทาง
บกและทางน้ํา) สาธารณูปโภค (แหลงน้ํา ระบบประปาชนบท)
2. ภารกิจดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต แบงเปนกลุม ภารกิจตาง ๆ คือ การสงเสริมอาชีพ งาน
สวัสดิการสังคม (การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส) นันทนาการ
(การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ) การศึกษา (การจัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ) การสาธารณสุข (การสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ) และการ
ปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด
3. ภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย แบงเปนกลุมภารกิจ
ตาง ๆ คือ การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ภารกิจดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว แบงเปนกลุม
ภารกิจตาง ๆ คือ การวางแผน การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
5. ภารกิจดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม แบงเปนกลุม
ภารกิจ ตา ง ๆ คื อ การอนุ รัก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การคุม ครองดู แล และบํา รุง รัก ษาปา การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ และการดูแลรักษาที่สาธารณะ
6. ภารกิจดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน่ แบงเปนกลุม ภารกิจตาง ๆ
คือ การปองกัน คุมครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เมื่อพิจารณาจากภารกิจทัง้ 6 ดานแลว การกระจายอํานาจดานสาธารณสุขจะมีความเกี่ยวของกับ
ภารกิจดานที่สอง ในเรื่องของการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนสําคัญ
สําหรับการกระจายอํานาจดานงบประมาณนัน้ ในมาตรา 30(4) ของพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคกรราชการในสวนกลางตองมีกระจาย
งบประมาณไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากจํานวนรอยละ 9 ของงบประมาณทั้งหมด (ในป พ.ศ.
2542) ใหเพิ่มเปนจํานวนรอยละ 35 ในป พ.ศ. 2549 17 แตเมือ่ เวลาไดลวงเลยมาจนถึงป พ.ศ. 2549 การ
กระจายงบประมาณจากราชการในสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ประกอบกับขอความในมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.
2542 ทีร่ ะบุใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พิจารณาทบทวนการ
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Loraine Hawkins, Jaruayporn Srisasalux and Sutayut Osornprasop, Devolution of health centers and
hospital autonomy in Thailand: a rapid assessment, Draft report prepared for Ministry of Public Health, Royal
Thai Government (Washington D.C.: World Bank, April 2009), 5.
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กําหนดอํานาจหนาทีแ่ ละการจัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายหลังที่ไดดําเนินการตาม
แผนการกระจายอํานาจฯ ไปแลว ตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันทีม่ ีการ
จัดสรรรายได คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ จึงไดทําการทบทวนแผนการกระจายอํานาจฯ และ
แผนปฏิ บั ติก ารการกระจายอํ า นาจฯ
สง ใหค ณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และนํา มาซึง่ การตรา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึง่ สงผลใหมีการยกเลิกเงื่อนเวลาทีก่ ําหนด
ไว ใ ห มี ก ารกระจายงบประมาณจากราชการในส ว นกลางใหเ สร็ จ สิน้ ภายในป พ.ศ. 2549 และยั ง ลด
อัตราสวนของงบประมาณทีร่ าชการในสวนกลางตองกระจายมาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลือ
เพียงรอยละ 25 จากเดิมที่ตั้งเปาหมายไวที่รอยละ 35 18 อีกทั้งยังไดมีการปรับเปลีย่ นภารกิจการถายโอนจาก
เดิมทีก่ ําหนดไว 3 รูปแบบ ไดมีการแยกเพื่อใหเกิดความชัดเจน รวมเปน 6 รูปแบบ ซึ่งภารกิจที่ถูกแยก
ออกมา ไดแก ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อบริการจากภาคเอกชน สวนราชการ หนวยงานของ
รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่น ภารกิจทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการกับองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ ่น หรื อ สหการ และภารกิ จ สั ม ปทาน ได แ ก ภารกิ จ ที ่มี ก ารมอบอํ า นาจให เ อกชน
ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูควบคุม 19 สวนลักษณะภารกิจทีจ่ ะถายโอนทัง้ 6 ดานก็
ยังคงกําหนดไวเชนเดิม
ในชวงเวลาตอมา ดวยเงือ่ นไขของสถานการณทางการเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปไดสงผลใหมีการ
ยกเลิกการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาบังคับใชแทนซึง่ ก็ยังคงใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปสูอ งคกร
ปกครองส วนท องถิ ่น ดั ง ที ป่ รากฏในหมวด 5 แนวนโยบายพื ้นฐานแห ง รัฐ มาตรา 78 เช น เดีย วกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในดานการปกครองทองถิน่ หมวด 14 รวม 10 มาตรา ตัง้ แต
มาตรา 281 – 290 สรุปวา รัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในพื้นที่ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน มีหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และในการกํากับดูแลใหมีมาตรฐาน
กลางเพือ่ เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความแตกตางในระดับของการพัฒนา และประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใน
18
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Ibid.

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบตั กิ ารกําหนดขัน้ ตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2), 2551. ราชกิจจานุเบกษา 125(40ง): 13 – 14.
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แตล ะรู ปแบบโดยไมก ระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 20
โดยสรุ ป แล ว กระบวนการการกระจายอํ า นาจของไทยในด า นกฎหมายนั ้น มี ลั ก ษณะของ
ความสัมพันธระหวางกฎหมายใน 3 ระดับที่มีบทบาทหลักในการขับเคลือ่ นนโยบายการกระจายอํานาจให
เกิดผลเปนรูปธรรม คือ ในระดับองคอธิปตย ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญซึง่ กําหนดและวางหลักการของ
การกระจายอํานาจไวอยางกวาง ๆ ในระดับนิติบัญญัติ ไดแก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทัง้ สองฉบับ และในระดับปฏิบัติการ ไดแก ประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเรือ่ งแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้

ระดับองคอธิปตย
รัฐธรรมนูญ
2540

ยืนยันในหลักการ

รัฐธรรมนูญ
2550

ใหหลักการ
ระดับนิติบัญญัติ
กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ

พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ

- จัดตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ
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- กําหนดเปาหมายและภารกิจทีถ่ ายโอน
ระดับปฏิบัติการ
แผนและแผนปฏิบัติการกําหนด
กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, การศึกษาการติดตาม
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
กําหนดหลักเกณฑ แนวทางการถายโอน

แผนการกระจายอํานาจของ
แตละกระทรวง

ประเมินผลการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และ เทศบาล), หนา 12.
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แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการกระจายอํานาจของไทย

ที่มา: สรุปจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550; พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2549; แผนและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2.

แผนภาพขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกฎหมายในระดับตาง ๆ ที่มีผลตอการ
กําหนดนโยบายการกระจายอํานาจของไทยในภาพรวม โดยในระดับองคอธิปตย รัฐธรรมนูญจะให
หลักการในภาพรวม และยืนยันความชอบธรรมในการดําเนินการการกระจายอํานาจใหเปนรูปธรรม สวน
ในระดั บนิติบัญญัติ ไดแก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํา นาจฯ ทีจ่ ะกําหนด
เปาหมายของการถายโอน รวมถึงรูปแบบและลักษณะภารกิจและหนาทีท่ ีถ่ ายโอน อันจะเปนแนวทางใน
การกําหนดแผนและแผนปฏิบัติกําหนดขัน้ ตอนการกระจายอํานาจฯ ซึ่งเปนกฎหมายในระดับปฏิบัติการ
(ประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ) เพื่อใหกระทรวงตาง ๆ นําไปปรับใชและกําหนดแผนและ
กลไกเฉพาะของแตละกระทรวงตามแตความเหมาะสม โดยอาจมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับแตละกระทรวงใน
การกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเปาหมายของการกระจายอํานาจเพิ่มเติมเอาไวดวย
ในสวนตอไปจะเปนการอธิบายถึงกลไกในการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทยในลักษณะ
ที่เกีย่ วของกับโครงสรางภายในกระทรวงสาธารณสุขทีม่ ีความสัมพันธกับการถายโอนสถานีอนามัยไปยัง
องคกรปกครองส วนท องถิน่ เพื อ่ จะเปนการสรางฐานความเขา ใจสํา หรับ การวิเคราะหปญหาของการ
กระจายอํานาจดานสาธารณสุขในสวนที่สองของบทนี้ตอไป
1.3 กลไกในการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย: กระบวนการทางโครงสราง
ในการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข (สถานีอนามัย) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ ไดมี
การกําหนดแนวทางในการถายโอนผานกลไกตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงสรางองคกรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซึ่งสรุปไดดังนี้
ระดั บ ชาติ กลไกในระดั บ ชาติข องการกระจายอํา นาจดา นสาธารณสุ ข ของไทยนัน้ มีก าร
ดํา เนิ นการโดยองคก รหลักคือ สํา นัก งานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่กําหนดหลักเกณฑ และวิธีประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถรับการ
ถายโอนภารกิจการสาธารสุขไดอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ กําหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการตัง้ คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
25

ระดับจังหวัด กําหนดแนวทางการสงเสริมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนด
แนวทางและขั ้น ตอนในการบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ในเรื ่อ งสาธารณสุ ข เพื ่อ ให ก ารถ า ยโอนภารกิ จ
ทรั พ ย สิ น และบุ ค ลากรไปสู อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให มี ก ารรายงาน
ความกาวหนาใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบอยางตอเนื่อง 21
ระดั บ กระทรวง สํ า หรั บ กลไกในการกระจายอํ า นาจทีเ่ กีย่ วของกับ สว นกลางนัน้ กระทรวง
สาธารณสุขไดดําเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ วิธีประเมินความพรอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนสถานีมัย ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 715/2549
เพื่อทําหนาทีใ่ นการพัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการรองรับการถายโอนและดําเนินการทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ที่มีความพรอมเพื่อใหสามารถ
นําไปขยายตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ ประกอบดวยคณะอนุกรรมการ 3
คณะ คือ22
1. คณะอนุกรรมการการพัฒนากลไกและกระบวนการในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัย
ไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่พิจารณาแนวทาง กลไกกระบวนการในการถายโอนอํานาจ
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข และระบบ/กลไกการประเมิน ความพรอมในการ
ถายโอนฯ มีอํานาจหนาทีก่ าํ หนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระบบ กลไกการประเมินความพรอมในการถายโอนฯ
และเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ
3. คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล และถอดบทเรียนจากการทดลองการ
ถายโอนฯ ทําหนาที่ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล และถอดบทเรียน
คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะดังกลาว มีอํานาจหนาทีต่ ามคําสัง่ คณะกรรมการกําหนดกลไก
กระบวนการ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอม อปท. เพือ่ รองรับการถายโอนฯ โดยกําหนดให
กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) และสํานักนโยบายและยุทธศาสตรเปน
หนวยงานหลักในการประสานงาน
โดยในแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ ฉบับที่ 2 ยังไดระบุเกี่ยวกับ
หนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม คือ ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดทําหลักเกณฑความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะรับถายโอนสถานีอนามัยโดยกําหนดเปนตัวชีว้ ัดที่ชัดเจนและไมซับซอน
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เรื่องเดียวกัน, หนา 32 – 33.

22

สมพันธ เตชะอธิกและคณะ, โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถายโอนสถานีอนามัยไป

องคกรปกครองสวนทองถิน่ (นนทบุร:ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ไมปรากฏปที่พิมพ),
หนา 62-63.
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เสนอใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ใหความเห็นชอบ และใหกระทรวงสาธารณสุขแจงรายชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมและรายชื่อสถานีอนามัยที่จะถายโอนใหคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจฯ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทราบ หากการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
กระทรวงสาธารณสุขตองถายโอนสถานีอนามัย ทรัพยสิน งบประมาณ และบุคลากร พรอมภารกิจดาน
การสรางเสริมคุณภาพ การปองกันโรค การฟน ฟูสภาพ การรักษาพยาบาลเบือ้ งตนใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีความพรอมใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งในการถายโอนกระทรวงสาธารสุข
ตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และฝกอบรมเตรียมความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่รับการ
ถายโอน รวมถึงการตรวจติดตามประเมินผลการกํา หนดมาตรฐานการบริก ารและพัฒนาบุค ลากรดา น
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลังการถายโอน 23
ระดับจังหวัด ในสวนของกระบวนการถายโอนสถานีอนามัยในระดับจังหวัดนั้น คณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมสงเสริมการถายโอน
ภารกิ จสาธารณสุ ข ให แ ก องค ก รปกครองส วนทอ งถิน่ ระดับ จั ง หวัด โดยใหมี อํา นาจหน า ที ่แ ละความ
รับ ผิดชอบในการกํ า หนดนโยบายและมาตรฐานการจัดบริก ารสาธารณสุข ในเขตจัง หวัด การจัดสรร
ทรัพยากร การกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้ ประสาน
ความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
จากนั้น คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดทีแ่ ตงตัง้ ขึน้ จะแตงตัง้ คณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ รองรับ
การถ า ยโอนสถานี อ นามั ย ประเมิ น ผลการถา ยโอนแผนปฏิบั ติ ก ารฯ และประเมิ นผลสํา เร็ จ ของการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขหลังการถายโอน โดยดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการทีส่ วนกลาง
กําหนด24
ระดั บท อ งถิ ่น สํ า หรั บ องค ก รปกครองสวนทองถิ่นนั้น ในการจะดําเนินการถา ยโอนจําเปนที่
จะตองมีคุณสมบัติตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเงื่อนไขเอาไวเสียกอน ซึ่งในแผนการกระจาย
อํานาจและแผนกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ฉบับที่ 2 ไดกําหนดใหมีการริเริ่มการถายโอนสถานี
อนามัยไปสูอ งคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล โดยองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลจะตองมี
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สงครามชัย ลีทองดี, การประเมินความกาวหนาและวิเคราะหผลกระทบในการดําเนินงานตามแผนกระจายอํานาจดาน

สุขภาพ (นนทบุร:ี สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ไมปรากฏปที่พิมพ), หนา 40 – 41.
24

กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, การศึกษาการติดตาม

ประเมินผลการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และ เทศบาล), หนา 33.
27

คุ ณ สมบั ติ ต รงตามหลั ก เกณฑ ซึ ง่ จะมี ก ารแจ ง ผ า นกรมส ง เสริ ม การปกครองส วนทอ งถิน่ ไปยั ง องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น25 ประกอบดวยหลักเกณฑตางๆ ดังนี้ 26
1. องคการบริหารสวนตําบลจะตองมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑดานความพรอม (“readiness”
criteria) ในการจัดการสถานีอนามัย กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะทําการถายโอนตองเคย
ไดรับรางวัลธรรมาภิบาล (good governance award) และแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความมุง มัน่ ในการ
สรางเสริมสุขภาพดวยการจัดประชุมเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพและจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน
สงเสริมสุขภาพในระดับชุมชน โดยสถาบันหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะเปนองคกรที่ริเริ่มในการชวย
สนับสนุนงบประมาณรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกร
หลักในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อปองกันโรคและการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
2. พนักงานของสถานีอนามัยไมต่ํากวารอยละ 50 ตองสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยและ
สมัครใจที่จะถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงผูอํานวยการสถานีอนามัยดวย
หากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น มี ค วามประสงค ที ่จ ะถ า ยโอนก็ จ ะต อ งส ง ใบสมั ค รยื ่น ความ
ประสงคขอรับการถายโอนตามแบบฟอรมเอกสารที่กําหนด จากนัน้ คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอน
ฯระดับจังหวัด พิจารณาและดําเนินการประเมิน โดยคณะทํางานประเมินความพรอมฯ เพื่อสงให
คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนฯระดับจังหวัดรายงานผลตามเอกสาร แบบฟอรมทีก่ ําหนด เพื่อขอ
อนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติแลว จึงแจงสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในสวนภูมิภาค พรอมมอบอํานาจสุดทายตอคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนฯระดับจังหวัด ให
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ไดรับอนุมัติกําหนดวันและดําเนินการมอบโอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด การถายโอนสถานี
อนามัยไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล 27 ทีผ่ านเกณฑประเมินความพรอมในการถายโอน
และใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลดังกลาวทําการปรับโครงสรางอัตรากําลังคนภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของตนเองเพือ่ รองรับการถายโอน 28 ในขั้นตอนสุดทายตอไป
25

สงครามชัย ลีทองดี, การประเมินความกาวหนาและวิเคราะหผลกระทบในการดําเนินงานตามแผนกระจายอํานาจดาน

สุขภาพ, หนา 41.
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Loraine Hawkins, Jaruayporn Srisasalux and Sutayut Osornprasop, Devolution of health centers and
hospital autonomy in Thailand: a rapid assessment, 5.
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สมพันธ เตชะอธิกและคณะ, โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถายโอนสถานีอนามัยไป
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หากพิจารณาในเชิงของโครงสรางขององคกรที่มีความเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจในกระทรวง
สาธารณสุขดังทีไ่ ดอธิบายไปแลวขางตน จะเห็นไดถึงภาพของความสัมพันธระหวางกลไกของหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย ตั้งแตกลไกในระดับชาติ
ที่มีหนวยงานหลักคือ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ที่จะทําหนาที่หลักในการดําเนินการให
เปนไปตามแผนการกระจายอํานาจฯและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ (ฉบับที่ 2) โดย
มีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทีต่ ัง้ ขึ้นจากอํานาจของคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ดูแลการขับเคลือ่ น
ในภาพรวม สวนกลไกในระดับกระทรวงหรือราชการในสวนกลางนั้น กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนาที่
หลักในการกําหนดหลักเกณฑในการถายโอน เพื่อใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งถือเปนกลไก
ในสวนภูมิภาคแจงหลักเกณฑดังกลาวใหกับองคปกครองสวนทองถิ่นทราบ และคณะอนุกรรมการการ
กระจายอํานาจในระดับจังหวัดจะทําการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีจ่ ะรับการ
ถายโอน และนําไปสูการถายโอนสถานีมัยจากกลไกในสวนทองถิ่น ซึ่งไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทีจ่ ะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังคนภายในองคกรเพือ่ รองรับการถายโอนสถานีอนามัยใน
ขั้นตอนสุดทาย โดยการดําเนินการทั้งหมดอยูภายใตกรอบของกฎหมายที่มีความสัมพันธกันดังทีไ่ ดอธิบาย
ไวในขอ 1.2
1.4 บริบททางการเมืองและนโยบายรัฐบาลที่มีผลตอการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขของไทย
1.4.1 ชวงภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึง
ป พ.ศ. 2543
การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดนํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงอยางมาก
ตอการเมืองไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนระบอบการเมืองของไทยจากระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
(representative democracy) ไปสูระบอบประชาธิปไตยที่มุงเนนการมีสวนรวม (participatory democracy)
ภายใตระบอบใหมนี้ การมีสวนรวมจากภาคประชาชนและสาธารณะไดถูกสงเสริมและเพิ่มความเขมแข็ง
รัฐบาลตองมีความโปรงใสและความรับผิดชอบตอสาธารณะมากกวาชวงเวลาที่ผานมา โดยในสวนของการ
บริหารกิจการสาธารณะนั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีเปาหมายทีจ่ ะทําใหการรวมอํานาจอยูท ี่สวนกลาง
หมดลง และแทนทีด่ วยการขับเคลือ่ นใหเกิดการกระจายอํานาจออกไปในวงกวางของสังคม ดังที่ อมร
รักษาสัตยไดใหความเห็นวา รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดทําใหความสนใจในประเด็นเรื่องการปกครองสวน
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ทองถิน่ กลับมามีความสําคัญอีกครัง้ ดวยความคาดหมายวา ในอีก 100 ปขางหนา การกระจายอํานาจจะ
กลายเปนกระแสหลักของการปกครองกระแสเดียวในสังคมในที่สุด 29
ทัง้ นี้ หากพิจารณาบริบทของการเมืองในชวงทีท่ ําใหเกิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 รวมกัน จะพบวา สถานการณทางการเมืองในชวงพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ทีม่ ีการประทวงของกลุม
ชนชั้นกลาง ซึ่งไดแก กลุมนักธุรกิจ กลุมพอคา รวมถึงกลุมนักศึกษาบางสวนภายใตการนําของพลตรี
จําลอง ศรีเมือง เพื่อตอตานผูนําทหารทีเ่ ปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ พลเอก สุจินดา คราประยูร จน
นําไปสูการนองเลือด ซึ่งเหตุการณการประทวงชวงพฤษภาทมิฬนีไ้ ดนํามาสูก ารลดอํานาจและอิทธิพลของ
ฝายทหารออกจากการเมือง และนักวิชาการดานการเมืองไทยบางทานยังมองวาเปนชวงที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาของประชาธิปไตยในไทยจาก “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ไปสู “ประชาธิปไตยเต็มใบ” โดยภายหลังจาก
เหตุการณดังกลาว ประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองไดกลายมาเปนประเด็นสําคัญภายในสังคมไทย รวมถึง
ประเด็นเกีย่ วกับการกระจายอํานาจทางการเมืองทีไ่ ดถูกเสนอเปนนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งจากพรรค
การเมืองในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของปจจัยการเมืองภายในที่มีผลตอการขับเคลื่อนนโยบาย
การกระจายอํานาจการปกครองของไทย 30
การกระจายอํานาจรูปแบบแรกทีม่ ีการดําเนินการภายหลังจากการประกาศบังคับใชรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 ไดแก การดําเนินการของคณะอนุกรรมการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามหลักการในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ซึ่งจากแผน
ดังกลาวไดกอใหเกิดการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขในรูปแบบของการแบงอํานาจ (de-concentration)
มาเปนรูปแบบแรก โดยคณะอนุกรรมการดังกลาวไดมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ใหมีการจัดตัง้
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่อันประกอบดวยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสวนราชการ
ผูบริหารวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนภาคประชาสังคม ซึ่งการถายโอนอํานาจดานสาธารณสุขจะถูกถาย
โอนไปยังคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ที่แตงตั้งขึ้น และคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่จะทําหนาที่
ในการกํ าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสุขภาพของพื้นที่ รวมถึงมีอํานาจในการพิจารณาการถายโอน
ภารกิจทีเ่ ห็นว า สามารถถ ายโอนให ท องถิน่ ปฏิบัติเองได โดยโอนใหองคก ารบริหารสวนตํา บลหรือ
เทศบาล และอยูภ ายใตกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการโดยคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ เชน งาน
สงเสริมสุขภาพ หรืองานปองกันโรคบางเรือ่ ง รวมทัง้ งานรักษาพยาบาล หรือฟนฟูสภาพอยางงาย ๆ และ
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Supasawad Chardchawarn, “Local governance in Thailand: the politics of decentralization and the role of
bureaucrats, politicians and the people,” in Institute of developing economies, Japan external trade
organization v. r. f. series 45(March 2010): 2.
30
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งานดานสาธารณสุข เปนตน 31 แตในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงนั้น คณะกรรมการสุขภาพในระดับพืน้ ที่
ยังคงเปนคณะกรรมการทีป่ รึกษา โดยอาศัยคําสัง่ กระทรวงสาธารณสุข จึงทําหนาที่เฉพาะใหคําปรึกษาแก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเทานั้น ไมสามารถทําหนาที่ในการรองรับงบประมาณสวนกลางไปบริหารได
เพราะคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจฯ ไมยิ นยอมใหก ระทรวงสาธารณสุข เสนอกฎหมายจั ดตั ้ง
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่และเครือขายบริการขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อจะใหคณะกรรมการสุขภาพ
ระดั บ พื ้น ที ่มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล และมี ลั ก ษณะเป น องค ก รมหาชนเพื ่อ รองรั บ งบประมาณ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ก็ไมยินยอมใหกําหนดสถานภาพของคณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื้นที่เปนนิติบุคคลลงในแผนปฏิบัติการฯ ตามขอเสนอของกระทรวงสาธารณสุขจึงทําใหการ
กระจายอํานาจดานสาธารณสุขไมสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนในชวงเวลาดังกลาว 32
1.4.2 ชวงระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึง ป พ.ศ. 2548
ภายหลังการเลือกตัง้ ในป พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยไดรับการเลือกตัง้ อยางลนหลามใหเปน
พรรคทีจ่ ัดตัง้ รัฐบาล โดยมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน
วัตรนัน้ มีความแตกตางจากพรรครัฐบาลที่ผานมาของไทยในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว 33
ทัง้ ในการแกไขปญหาโดยการพักชําระหนีเ้ กษตรกร การจัดตั้งกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท และการ
ดํา เนินการในการจั ดตั ง้ โครงการประกั นสุ ข ภาพ 30 บาทรัก ษาทุก โรค ที ่นํา มาสูก ารจัดตัง้ สํา นัก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อดูแลบริหารงบประมาณโครงการ นอกจากการดําเนินการผลักดันนโยบาย
เหลานี้แลว รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณยังไดทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในการบริหารราชการแผนดินของ
ไทยอยางมาก สงผลใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น
ไทยอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยในขอ 15.3 ของรายงานผลงานรัฐบาลทางดานการบริหารราชการแผนดิน
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ของ พ.ต.ท. ทักษิณในชวงปแรก (พ.ศ. 2544) ไดมีการระบุเกี่ยวกับการดําเนินการกระจายอํานาจไวโดย
สรุปคือ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณไดดําเนินการเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใน 3 เรื่องสําคัญคือ34
1. การจัดเก็บรายไดและการกระจายอํานาจการคลังสูทองถิ่น มีการกําหนดเกณฑรายไดที่จะยก
ฐานะสภาตําบลใหเปนองคการบริหารสวนตําบล อีกทั้งยังมีการจัดสรรสัดสวนรายไดของทองถิ่นใหไดรอย
ละ 20 ตามทีก่ าํ หนดใน พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
2. การกํ า หนดขั ้นตอนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งค ก รปกครองส วนทอ งถิน่ มีก ารให ค วาม
เห็นชอบในรางแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ โดยใหมีการกําหนดการถายโอน
ภารกิจในป พ.ศ. 2544 และใหเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2547 รวมถึงจะตองกระจายสัดสวนรายไดใหทองถิ่นจาก
รอยละ 20.92 ในป พ.ศ. 2544 เพิ่มเปนรอยละ 22 ในปพ.ศ. 2545 และเพิ่มใหถึงรอยละ 35 ภายในป พ.ศ.
2549
3. การสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม องคกรเอกชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น มี
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2545 – 2549) การจัดตัง้ ศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.) ทั้ง
ในระดับตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานขององคกรชุมชนและเครือขายใน
สวนทองถิ่น ดําเนินโครงการพัฒนาประชาคมตําบล และสงเสริมการมีสวนรวมของอาสาสมัครในรูปแบบ
ตาง ๆ
ในตลอดระยะเวลาที่บริหารประเทศ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ไดมุง กระจายอํานาจตามแนวทาง 3
ประการหลัก นี ต้ ลอดมา โดยพิ จารณาจากรายงานผลงานรัฐบาลในปตอมาจนถึงป พ.ศ. 2548 ก็ ยัง คง
แนวทางใน 3 ประการนี้ไว แตมุงเพิ่มสัดสวนการถายโอนภารกิจและรายไดของทองถิ่นเปนสําคัญ โดยใน
ปพ.ศ. 2547 สัดสวนของการถายโอนภารกิจจากทั้งหมด 245 เรื่อง รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณไดทําการถายโอน
ไปทั้งสิ้นรอยละ 71.02 และรายไดทองถิน่ ไดเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 22.75 และมีเปาหมายทีจ่ ะเพิม่ ใหเปนรอย
ละ 23.5 ในป พ.ศ. 2548 35
ทั้งนี้ นโยบายที่มีความเกีย่ วของกับการกระจายอํานาจทางดานสาธารณสุข ในสมัยของรัฐบาล
พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ นั ้น เป น เรื ่อ งของการจั ด ทํ า นโยบายหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ด ว ยการออก
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
ทํา ใหเกิดการดําเนินการจัดตั้งสํานัก งาน
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หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ขึ ้น เพื ่อ การดํ า เนิ น การในเรื ่อ งของการประกั น สุ ข ภาพตามที ่ร ะบุ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพฯ หรือที่เรียกวา “โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” ซึ่งการจัดตัง้ ระบบ
การประกันสุขภาพถวนหนากอใหเกิดผลกระทบตอการกระจายอํานาจทางดานงบประมาณของกิจการดาน
สาธารณสุขไทย กลาวคือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขจะมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะของผูซ ือ้ และผูใหบริการที่แยกออกจากกันบางสวน (partial purchaser - provider split) การเกิดขึน้
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพยังนํามาซึง่ การเกิดการตรวจสอบใน 2 ดาน (dual accountability) ตอ
สถานีอนามัยที่อยูภ ายใตสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข (ไดรับการตรวจสอบดานงบประมาณจากทัง้ ตน
สังกัดเดิมคือกระทรวงสารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) และงบประมาณทีใ่ ชในการ
ดําเนินการสวนใหญและเปนจํานวนมากที่สุดของสถานีอนามัยก็มาจากสํานัก งานหลัก ประกันสุขภาพ
แห ง ชาติ (บางสวนที ่เป นสั ดส วนเล็ ก น อยมาจากหนวยราชการที่ดูแลการเบิก จายคา รัก ษาพยาบาลของ
กรมบัญชีกลางและสํานักงานประกันสังคม) สังเกตไดจากการจัดสรรเงินเดือนใหแกขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขและพนักงานทีเ่ กีย่ วของกับกิจการสาธารณสุข สัดสวนของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมา
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพก็มีจํานวนมากถึงรอยละ 65 จากสัดสวนของงบประมาณดานเงินเดือน
ของขาราชการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง พนักงานสถานีอนามัยตาง ๆ การจายเงินคา ตอบแทนของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพใหกับสถานีอนามัยยังรวมถึงคาตอบแทนในสวนที่เกี่ยวกับตนทุนทางดาน
บุคลากร และตนทุนในการปฏิบัติการตาง ๆอีกดวย 36 กลาวโดยสรุปแลว การดําเนินการในสวนของการ
สรางหลักประกันสุขภาพในชวง พ.ต.ท. ทักษิณไดทําใหเกิดองคกรที่มีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้นมา ทําใหงบการบริหารจัดการดานสุขภาพถูกกระจายออกมาจากทีแ่ ตเดิมมีแตกระทรวง
สาธารณสุขทีจ่ ะไดรับงบประมาณในดานนี้ แตหากพิจารณาในแงความกาวหนาของการดําเนินนโยบาย
ตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 รวมถึงแผนการกระจายอํานาจฯ (ฉบับแรก) ในชวง
เวลาดังกลาวกลับไมมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในการถายโอนสถานีอนามัย เนือ่ งจากนโยบายดานการ
กระจายอํานาจในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ มีความสําคัญเปนอันดับรองลงมาจากนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการและการทําระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคทีเ่ ปนนโยบายหลักและเรงดวนในชวงเวลา
ดังกลาว 37 ซึ่งแมในสวนนี้จะไดอธิบายถึงความเกีย่ วของของนโยบายหลักประกันสุขภาพกับการกระจาย
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สรุปผลการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สวนนโยบายและแผนการกระจายอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2553), หนา 26.
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อํานาจในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการจัดสรรงบประมาณทีท่ ําใหเกิดการแยกงบประมาณดานสุขภาพบางสวน
ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขไปสูสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตก็ไมอาจพิจารณาไดวา การ
สรางหลักประกันสุขภาพเปนเรื่องเดียวกันกับการกระจายอํานาจ เพราะการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
ตามความหมายทางทฤษฎีดังเชนทีไ่ ดอธิบายไปแลวในสวนแรกจะตองมีการถายโอนอํานาจการบริหาร
จัดการดานสาธารณสุขไปสูอ งคกรอืน่ ทีไ่ มใชองคกรของรัฐบาล โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามทีร่ ะบุไวในพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจฯ และแผนการกระจายอํานาจฯ ตามทีไ่ ดอธิบายไปแลว
ขา งตนในสวนทีเ่ กี ย่ วของกั บ การกระจายอํานาจในทางกฎหมาย ซึง่ การจัดตัง้ สํา นักงานหลัก ประกั น
สุขภาพแหงชาตินัน้ เปนเพียงการจัดตั้งองคกรคูขนานกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการงบประมาณที่
เกี่ยวของในดานสุขภาพ จึงไมอาจพิจารณาวาเปนการโอนอํานาจทางการเมืองและการบริหารไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะของการกระจายอํานาจได
1.4.3 ชวงป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553)
ในป พ.ศ. 2549 ไดเกิดการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท รงเปนประมุ ข โดยได อา งเรือ่ งการทุจริตเชิง นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทัก ษิ ณ ที่
กอใหเกิดกระแสตอตานทางการเมืองจากกลุม พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย จนอาจนําไปสูก าร
นองเลือดได โดยหลังยึดอํานาจแลว พลเอก สุรยุทธ จุลานนทก็ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี ซึง่ การดําเนินการกระจายอํานาจในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธนัน้ ไดมีการดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการถายโอนสถานีอนามัย โดยจากรายงานผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาลรายกระทรวงนั้น มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจสรุปไดวา มีการนํารองการถาย
โอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีไ่ ดรับรางวัลบริหารจัดการดีเดนป พ.ศ. 2548 – 2549
เพือ่ ถอดบทเรียนมาปรับปรุงและขยายผลการถายโอนสถานีอนามัยใหองคการบริหารสวนตําบลในระดับ
ตอไป โดยในป พ.ศ. 2549 ไดมกี ารถายโอนสถานีอนามัยจํานวน 22 แหงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 18 แหง ในพื้นที่ 16 จังหวัด และสงมอบแลวเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 38 สอดคลองกับ
การดําเนินการทีเ่ กีย่ วของและมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางการกระจายอํานาจในชวงนี้ในเรื่องของ
การแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาก
เดิมของป พ.ศ. 2542 มาเปนฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2549 อันมีสาระสําคัญขอหนึ่งทีเ่ กี่ยวของกับการกระจาย
อํานาจดานสาธารณสุข สรุปไดวา การถายโอนสถานีอนามัยทั้งหมดจะตองมีการถายโอนไปยังองคการ
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บริหารสวนตําบลหรือเทศบาลใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2553 หากถึงกําหนดเวลาแลวยังไมแลวเสร็จ ให
ดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดกอน จนกวาองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลจะมีความพรอม 39 และในชวงปเดียวกัน (พ.ศ. 2549) ก็ยังไดมีการริเริม่ จัดตัง้ “กองทุนสุขภาพ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล” จํ า นวน 888 แหง เพื ่อจั ด บริ ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป องกั น โรคและฟ น ฟู
สมรรถภาพ ซึ่งกองทุนดังกลาวจะถูกบริหารจัดการผานคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพที่
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเทศมนตรีเปนประธานกรรมการ รวมกับกรรมการ
ที่มาจากสมาชิก องคก ารบริหารสวนตํา บลหรือสภาเทศบาล ผูแทนของสํานักงานหลักประกันสุข ภาพ
แหงชาติ ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน ผูแ ทนหมูบ านหรือชุมชน และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหรือปลัดเทศบาล 40 โดยการจัดตัง้ กองทุนดังกลาวนี้ไดเขามามีความเกี่ยวของกับการถายโอน
สถานีอนามัย เนื่องจากเกณฑการประเมินความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัยในขอหนึ่งไดระบุให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีจ่ ะรับการถายโอนไดจะตองเคยจัดสรรงบประมาณใหกับการจัดตัง้ กองทุน
สุขภาพในระดับชุมชน โดยมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติชวยสนับสนุนงบประมาณ ทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการจะรับการถายโอนสถานีอนามัยตองจัดสรรงบประมาณใหกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับพืน้ ทีห่ รือทองถิน่ ดังที่มีการระบุเอาไวในแหลงทีม่ าของกองทุนฯ ในสวนที่
(2) วามาจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล (จัดสรรตามสัดสวนที่
สํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด/เปนรายป)41
หลังจากนัน้ ดวยสถานการณทางการเมืองที่ไมมีความแนนอน ทัง้ คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของ
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวชทีม่ าจากการเลือกตัง้ และนายสมชาย วงศสวัสดิท์ ีม่ าจากการลงมติในสภา
ผูแทนราษฎรตางถูกตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญใหตองเวนวรรคทางการเมืองจากกรณีความผิดทีแ่ ตกตางกัน
(เปนความผิดเฉพาะตัวของนายสมัคร สุนทรเวช สวนกรณีนายสมชาย วงศสวัสดิ์เกิดจากการยุบพรรคพลัง
ประชาชน) 42 ส ง ผลให อ ายุ ข องรั ฐ บาลในช ว งหลั ง พ.ศ. 2549 มี ร ะยะเวลาที ่สั ้น จนไม ส ามารถจั ด การ
39

ศุภกิจ ศิริลักษณ, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุร,ี 14 พฤษภาคม, 2553.

40

กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

กระทรวงมหาดไทย, คูมือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบล/เทศบาล) (กรุงเทพฯ: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2552), หนา 15.
41

เรื่องเดียวกัน, หนา 13.

42

กรณีการพนจากตําแหนงของนายสมัคร สุนทรเวช ดูใน คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12 – 13/2551, ราชกิจจานุเบกษา

125(122ก): หนา 1 – 62. สวนกรณีการพนจากตําแหนงของนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ดูใน ศาลรัฐธรรมนูญ, คําวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 20/2551 [book on-line] (กรุงเทพฯ: ศาลรัฐธรรมนูญ, 2551); available from
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ดําเนินการนโยบายการกระจายอํานาจได แตภายหลังจากการลงมติในสภาในป พ.ศ. 2551 สงผลใหนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะไดดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและทําหนาที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการกระจาย
อํานาจตอมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) ซึง่ จากรายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรอบปทีห่ นึง่ ของคณะรัฐมนตรีที่นายอภิสิทธิ์ เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2551
– 2552) นั้น มีประเด็นที่นาสนใจคือ ขอ 5.2 การปรับปรุงกฎหมายและ/หรือระเบียบทองถิน่ เพือ่ กระจาย
อํานาจ “ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งอยูระหวางขัน้ ตอนการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจํานวน ๔ ฉบับ
ไดแก (๑) รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. .... (๒) รางพระราชบัญญัติรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... (๓) รางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... และ
(๔) รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ....” 43 เนื่องจากการแกไข
พระราชบัญญัติดัง กลา วอาจสง ผลต อนโยบายการกระจายอํา นาจของไทยในอนาคต ทัง้ ในแงของการ
กําหนดแนวทางการกระจายอํานาจหรือถายโอนภารกิจใหมีความหลากหลายและยืดหยุน สอดรับกับสภาพ
ของทองถิน่ ทีม่ ีความหลากหลาย รูปแบบการกระจายอํานาจทางงบประมาณและระเบียบการบริหารงาน
บุคคลขององคปกครองสวนทองถิ่นหลังจากการถายโอนก็เปนได
จากการศึ ก ษาบริ บ ททางการเมื องในการกระจายอํา นาจด า นสาธารณสุข ทํา ใหเห็ นได วา การ
ขับเคลือ่ นนโยบายการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขยังคงเปนไปอยางคอยเปนคอยไป เนือ่ งจากปจจัย
ทางดานสถานการณทางการเมืองที่มีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลบอยครัง้ ทําใหการกระจายอํานาจในภาพรวม
และดานสาธารณสุขของไทยยังขาดความตอเนือ่ ง แตก็มีความกาวหนาของการกระจายอํานาจทีเ่ กิดขึ้นใน
หลายสวน เชน การถายโอนสถานีอนามัยบางสวนใหแกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน
2. ปญหาความลาชาในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพิจารณาเกี่ย วกับปญหาความลาชาในการโอนสถานีอนามัยนั้น ผูวิจัย ไดเลือกใชกรอบ
ทฤษฎีดังที่ไดระบุไวในขอ 1.1 มาเปนแนวทางหลักในการพิจารณาสภาพปญหารวมกับขอมูลที่ไดรับจาก
การวิจัย โดยในที่นีจ้ ะใหความสําคัญกับการอธิบายสภาพปญหาในระดับชาติที่มีตอการถายโอนสถานี
http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=210&la
ng=th.; Internet.
43

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวง รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท

ตุลาคม 2549 – ธันวาคม 2550

[book on-line]

(กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550); available from

http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm.; Internet.
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อนามัย คือ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบายของรัฐบาลและบริบททางการเมือง ระดับกระทรวง คือ ปญหาที่
เกิดจากนโยบายในระดับกระทรวง รวมทั้งความสัมพันธระหวางตัวแสดงที่ความเกี่ยวของกับนโยบายการ
ถายโอนสถานีอนามัยตาง ๆ ภายในกระทรวง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2.1 ปญหาในระดับชาติ
นโยบายกระจายอํ านาจของไทยทีผ่ า นมานัน้ เปนนโยบายทีม่ ีก ารกําหนดเอาไวอยา งชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและเปน
การรับรองใหการขับเคลือ่ นการกระจายอํานาจเปนไปไดอยางปราศจากอุปสรรค แตสภาพความเปนจริงที่
เกิ ดขึ้นนั้นเปนไปในลัก ษณะตรงกันขา ม เนือ่ งจากแมรัฐธรรมนูญจะมีบ ทบัญญัติที่กํา หนดเอาไวอยา ง
ชัดเจน แตอํานาจในการบริหารจัดการในการกระจายอํานาจก็ยังคงอยูที่รัฐบาล ซึง่ การที่อํานาจในการ
บริหารจัดการในเรือ่ งของการกระจายอํานาจยังคงอยูท ีร่ ัฐบาลนีย้ อมทําใหปจจัยทางการเมือง โดยเฉพาะ
สภาพบริบททางการเมืองเขามามีอิทธิพลสําคัญตอการกระจายอํานาจได การที่สภาพบริบททางการเมืองได
เขามาเปนเงื่อนไขสําคัญในการจะทําใหนโยบายการกระจายอํานาจดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมหรือ
เปนไปไดในทางปฏิบัติจึงกอใหเกิดอุปสรรคในการกระจายอํานาจขึ้น
หากพิจารณาบริบทของการเมืองไทยในชวง 13 ปที่ผานมานับตั้งแตการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรือ่ งของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเอาไวอยางชัดเจน เราก็จะเห็นไดถึงภาวะความไมแนนอนทางการเมืองของไทย กลาวคือ นับตั้งแต
ป พ.ศ. 2540 เป น ต น สภาพการเมื อ งไทยดู เ หมื อ นจะมี ก ารพั ฒ นาการทางการเมื อ งที ่มี ค วามเป น
ประชาธิปไตยมากขึ้น พิจารณาไดจากการเลือกตัง้ ทีม่ ีอยางตอเนื่องไมถูกแทรกแซงจากการรัฐประหาร จน
มาถึงการเขามาดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงขาง
มากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทย สงผลใหการดําเนินนโยบายตาง ๆ สามารถทําไดอยางคลองตัว แต
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังไมกาวหนาเทาที่ควร จนเมื่อเกิดการรัฐประหารใน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สภาพทางการเมืองของไทยก็กลับมามีความไมแนนอนอีกครัง้ สังเกตไดจาก
อายุของคณะรัฐมนตรีทีน่ อยจนทําใหไมสามารถดําเนินนโยบายไดอยางตอเนื่อง และสภาพรัฐบาลก็เริ่ม
กลับไปเปนรูปแบบรัฐบาลผสมอีกครัง้ อันทําใหการเจรจาตอรองผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล
กลับกลายมาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในสมัยของรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน (พ.ศ. 2553) ซึง่ ก็มีลักษณะของรัฐบาลผสมทีพ่ รรครัฐบาลมี
เสียงทีก่ ้ํากึ่งกับพรรคฝายคาน สงผลใหบทบาทของพรรครวมรัฐบาลมีความสําคัญตอการผลักดันนโยบาย
อยางยากที่จะหลีกเลี่ยง
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ดวยเหตุ ผลข า งต น การดํ า เนิ นนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันจึง มีลัก ษณะทีก่ ารเจรจาตอรอง
ผลประโยชน ระหว า งกลุ ม การเมื องต า ง ๆ มี ค วามสํา คั ญ สอดคลอ งกับ นั ย ยะทางทฤษฎี ข อง Edward
Banfield ที่ไดอธิบายเกี่ยวกับสภาพความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ ทางการเมืองในสภาพ
การเมืองที่มีลักษณะเปนพหุภาวะ (plurality) ที่ไมมีกลุมการเมืองใดมีอํานาจเด็ดขาดในการจัดสรรทรัพยากร
ในสภาพการณดังกลาวนี้ หัวหนาของกลุม การเมืองหรือกลุม ผลประโยชนจะไมมีบทบาทในการทําให
นโยบายไดรับการผลักดันมากเทากับคนกลาง ซึ่งก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในทางการเมือง
การดําเนินนโยบายทางการเมืองจึงไมอาจดําเนินไปไดตามความตองการของรัฐบาลเทานั้น
หากเราเอาทฤษฎี ข อง Banfield มาพิจ ารณาในประเด็ นป ญหาเกี ่ย วกับ การกระจายอํา นาจด า น
สาธารณสุขของไทยในสวนของปญหาระดับชาติ เราก็จะเห็นไดวา การดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ
ดานสาธารณสุขของไทยในระดับชาตินัน้ ไมสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว เพราะ 2 ปจจัยสําคัญ คือ
ประการแรก การขาดความแนนอนของบริบททางการเมือง การทีร่ ัฐบาลตาง ๆ นับตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปน
ตนมามีอายุการดํารงตําแหนงที่นอยสงผลใหไมมีเวลามากเพียงพอในการดําเนินนโยบายการกระจายอํานาจ
ใหสําเร็จลุลวง อาทิ การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอยางรวดเร็วในชวงหลังการดํารงตําแหนง
ของนายแพทยมงคล ณ สงขลา ทําใหขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขไมอาจทราบไดวารัฐมนตรีมีทาที
อยางไรตอการกระจายอํานาจ เปนตน 44 และความไมแนนอนทางการเมืองยังสงผลใหเกิดขัว้ อํานาจทาง
การเมืองไดหลากหลายมากขึน้ จากการสูญเสียอํานาจของกลุมการเมืองเดิม โดยในที่นี้เราจะเห็นไดถึง
บทบาทของพรรคภูมิใจไทยที่สมาชิกพรรคมาจากกลุมอํานาจทางการเมืองเดิมคือ พรรคไทยรักไทย พรรค
พลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย ที่มีอํานาจในการตอรองในเชิงนโยบายกับรัฐบาลพรรคประชาธิปตยเปน
อยางมาก
อยางไรก็ตาม การที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ไดระบุใหมีองคกรที่เรงรัดและติดตามใหการกระจายอํานาจเกิดขึน้ ซึง่ ก็คือ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี อีก
ทั้งยังมีการกําหนดเงือ่ นเวลาทีต่ องกระจายอํานาจใหเสร็จสิน้ เอาไวภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด จึงทําใหการ
กระจายอํานาจมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง แตจากการทีค่ ณะกรรมการการกระจายอํานาจนัน้ มีสัดสวน
ของคณะกรรมการที่ไมสมดุล กลาวคือ มีคณะกรรมการที่เปนบุคคลในตําแหนงของราชการสวนกลาง (ทั้ง
ในฝายการเมืองและฝายราชการ) อยูทั้งสิ้นกวา 36 คน ในขณะที่คณะกรรมการทีม่ าจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิรวมกันเพียง 24 คน จึงทําใหบทบาทของฝายการเมืองและขาราชการประจํา
ยังคงมีความสําคัญ และทําใหบริบททางการเมืองของการเจรจาตอรองผลประโยชนยังคงมีอิทธิพลกับการ
ดําเนินการของคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ได
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ศุภกิจ ศิริลักษณ, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุร,ี 14 พฤษภาคม, 2553.
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โดยสรุ ป แล ว ป ญหาความไม แน นอนทางการเมือง รวมถึง สถานะของการเปนรัฐบาลผสมมี
ผลกระทบในเชิงลบตอการกระจายอํานาจทําใหการกระจายอํานาจไมสามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัว
อันเปนผลมาจากความไมตอเนือ่ งในการดําเนินนโยบาย และการเจรจาตอรองระหวางกลุมการเมืองตาง ๆ
ที่มีผลประโยชนแตกตางกัน จนอาจสงผลตอการวางแนวนโยบายในการกระจายอํานาจและการถายโอน
สถานีอนามัยใหดําเนินการไปไดอยางลาชา
2.2 ปญหาในระดับกระทรวง
สํา หรั บ ป ญหาในระดั บ กระทรวง ซึ่ง ก็คือกระทรวงสาธารณสุขนั้น จะมีปญหาที่เกี่ย วของ 3
ประการหลั ก คื อ ประการแรก ความไม ชั ด เจนของแนวนโยบายเกี ่ย วกั บ การถ า ยโอนอํ า นาจว า จะ
ดําเนินการดวยวิธีใด รวมถึงการจัดการการถายโอนในเรือ่ งงบประมาณทีย่ ังไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
ชัดเจน ประการที่สอง ทัศนคติของราชการในสวนกลางของกระทรวงสาธารณสุขทีม่ ีตอองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ยังเปนไปในทางลบอันเกิดจากความไมเชือ่ มัน่ ในศักยภาพการดําเนินงานดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ การกลัวการสูญเสียอํานาจในการบริหารและงบประมาณที่มีอยูเดิม และไม
เชื่อใจการทุจริตคอรัปชั่นในทองถิ่นวาอาจสงผลตอคุณภาพการบริการได ซึ่งมีรายละเอียดของปญหาดังนี้
2.2.1 ปญหาความไมชัดเจนของแนวนโยบายการถายโอนสถานีอนามัย
แนวทางในการถ า ยโอนอํ า นาจใหแ ก ส ถานี อ นามัย ในป จ จุบั น (พ.ศ. 2553) นั้ น มีรู ป แบบการ
ดําเนินการที่เปนไปไดอยูทั้งหมด 5 รูปแบบดวยกัน ดังนี้ 45
รู ป แบบที่ 1 ถ า ยโอนให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหรื อ เทศบาลตามรู ป แบบเดิ ม ที ่กํ า หนดใน
แผนปฏิ บั ติก ารฉบั บ ที ่ 1 และฉบั บ ที่ 2 โดยทัง้ องคก ารบริ หารสวนตํา บล เทศบาล และสถานีอนามั ย
รวมทั้งคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ เห็นพองรวมกันก็จะสามารถดําเนินการไดตามแบบเดิม ซึง่
ลักษณะของการถายโอนจะเปนการถายโอนโดยใหสํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน
และสถานีอนามัยไปขึ้นตรงกับสวนหรือฝายสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบที่ 2 ถายโอนสถานีอนามัยโดยรวมกลุมอนามัยทัง้ จังหวัดหรือสถานีอนามัยบางอําเภอหรือ
บางกลุมและถายโอนไปใหองคการบริหารสวนจัง หวัด โดยมีคณะกรรมบริหารสถานีอนามัยในระดับ
45

สําเริง แหยงกระโทก, “รูปแบบการกระจายอํานาจดานสุขภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด 5 รูปแบบ,” สรุป

ประเด็นการอภิปรายการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: สวนนโยบายและแผนการ
กระจายอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2553), หนา 1-16.
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จั ง หวั ด มี น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เป น ประธานกรรมการ และมี นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ด า น
สาธารณสุขมาเปนผูบริหาร/จัดการภายใตนโยบายของคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการมาจากหลายภาค
สวน เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ตัวแทนสถานบริการ องคกรเอกชน ภาคประชาชน และ
ผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ รวมดําเนินการ
รูปแบบที่ 3 สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทัว่ ไปรวมกลุมกันเปนเครือขาย
บริการหรือพวงบริการไปขึ้นตอคณะกรรมการการบริหารในระดับจังหวัด โดยมีนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด เปนประธานคณะกรรมกรรมการ มีกรรมการซึ่งประกอบดวยหลายภาคสวน
รูปแบบที่ 4 สถานีอนามัยหลายแหงรวมกันเปนกลุมหรือสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนรวม
เปนเครือขายหลายเครือขาย แลวกลุม หรือกลุมเครือขายบริการ (รวมสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลชุมชน)
ไปขึ้นตอคณะกรรมการบริหาร แตคณะกรรมการบริหารนี้พัฒนาเปนองคการมหาชน (Autonomous) หรือ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit – SDU) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจรูปแบบหนึง่
รูปแบบที่ 5 รูปแบบอืน่ ๆ ทีส่ อดคลองกับปรัชญาการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจฯ
จาก 5 รูปแบบดังกลาวขางตนนั้น ทําใหเห็นถึงความหลากหลายในความเปนไปไดของการกระจาย
อํานาจดานสาธารณสุขของไทย แตเมื่อพิจารณาในเชิงของการปฏิบัติจริงแลว การดําเนินการทีเ่ กิดขึน้ จริง
กลับยังไมมีการริเริ่มทํากันอยางแทจริง เนือ่ งจากกระบวนการการกระจายอํานาจทีเ่ ปนจริงเปนไปอยาง
ลา ช า 46 พิจารณาไดจากตั วอย า งในกรณี ก อนป พ.ศ. 2549 จากการที่ก ระทรวงสาธารณสุข ไมไ ดรีบ เรง
ดําเนินการในการกระจายอํานาจ แตตรงขามกลับดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปจนถูกกลาวหาวาลาชาและ
เตะถวงการกระจายอํ า นาจโดยไม ไ ด ดํา เนินการตามแผนปฏิบัติก ารในการกระจาย พ.ศ. 2544 ภายใต
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย อํานาจฯ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในสวนที่เกีย่ วกับถาย
โอนภารกิจสถานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไมมีการดําเนินการในการเสนอกฎหมายจัดตั้ง
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ และไมมีการดําเนินการในการถายโอนสถานบริการสาธารณสุขในสวน
ภูมิภาคเลยนับตั้งแต พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยอาศัยเหตุผลเรือ่ งการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงและการ
ดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตกระทรวงสาธารณสุขก็ถูกเรงรัดโดยคณะกรรมการการ
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สวนนโยบายและแผนการกระจายอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สรุปผลการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนา 14 – 15.
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กระจายอํานาจฯ มาโดยตลอด จึงไดเริ่มดําเนินการระดมสมองหาแนวทางในการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับสถานการณใหม และเสนอใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ พิจารณาในเวลาตอมา 47
อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากรูปแบบทั้ง 5 รูปแบบแลว รูปแบบที่สามารถดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติจริงอาจ
ทําไดเพียง 2 รูปแบบคือ การรักษาพยาบาลแบบแยกสวนและการจัดตัง้ รูปแบบพิเศษเทานั้น รวมถึงการ
จัดการในกรณีทีเ่ กิดโรคระบาดหากมีการถายโอนไปไมครบทุกสถานีอนามัยการบริหารจัดการก็อาจเกิด
ปญหาได นอกจากนี้ ในแงของงบประมาณยังมีปญหาวาหากถายโอนแลวงบประมาณเรื่องหลักกันสุขภาพ
จะดํา เนินการอย า งไร การดํ า เนิ นการปฏิ บัติจริง ในเรือ่ งตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ การบริหารจัดการทีข่ าด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก็อาจกอใหเกิดปญหาได 48
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว จะเห็นไดวาปญหาในดานนี้ทั้งหมดเกี่ยวของกับเรื่องความไมชัดเจนของ
นโยบายในการถายโอนทีย่ ังขาดความชัดเจนทีอ่ าจสงผลตอการดําเนินการในการปฏิบัติจริงได โดยอาจ
ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น การด า นสาธารณสุ ข ต อ งประสบป ญ หาและส ง ผลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผูป ฏิบัติงานทีใ่ หบริการและผูร ับบริการ แตก็มีความพยายามจากฝายของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่
พยายามทดลองและถอดบทเรี ย นจากการถายโอนเพือ่ หารูป แบบการถา ยโอนทีม่ ีค วามเหมาะสม โดย
นายแพทยวนิ ยั ลีสมิทธ (โรงพยาบาลคลองขลุง จ.กําแพงเพชร) นักวิจัยสถาบันระบบสาธารณสุขไดเสนอ
รูปแบบการกระจายอํานาจมีทางเลือกทีค่ วรพิจารณา 5 ทางเลือก ประกอบดวย ทางเลือกแรก การถายโอน
สถานีอนามัยที่เหลือตอไปแกองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลที่มีศักยภาพตามแผนการกระจายอํานาจ
ดานสาธารณสุขกําหนด ทางเลือกที่สอง การถายโอนสถานีอนามัยและ/หรือโรงพยาบาลแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามขอเสนอของกลุมองคการบริหารสวนจังหวัด ทางเลือกที่สาม การจัดตัง้ เขตสุขภาพ
ที่อยูภายใตกํากับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีก่ ฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นรองรับ ทางเลือกที่สี่
การใหโรงพยาบาลแยกออกเปนองคกรมหาชนอิสระแบบโรงพยาบาลบานแพวและ ทางเลือกที่หา การ
จัดตั้งเขตสุขภาพภายใตการจัดการโดยคณะกรรมการบอรดอิสระที่มีผูมีสวน ไดเสียและผูเ ปนตัวแทนภาค
สวนต างๆ ทั้งผูซื้อบริก าร ผูจัดบริการ ประชาชนและผูทรงคุณวุฒิเขามาบริหารจัดการ ซึ่ง สํา นักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ด ดํ า เนิ น การทดลองนํ า ร อ งการซื ้อ บริ ก ารแบบบู ร ณาการที ่เ รี ย กว า
commissioning ในระดับเขตทีก่ รุงเทพมหานครและนครราชสีมา ซึง่ รูปแบบเขตสุขภาพมีความเหมาะสม
6
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กระทรวงสาธารณสุข, ขอมูลความจริง 10 ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ (อปท.)และแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (นนทบุร:ี กระทรวงสาธารณสุข, 2550), หนา 10.
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สวนนโยบายและแผนการกระจายอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สรุปผลการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนา 15 – 16.
41

เพราะมีโครงสรางเขมแข็ง และจํานวนเหมาะแกการประหยัดตอขนาด คณะกรรมการบอรดควรอยูระดับเขต
ทีเ่ หมาะสม ใหผูมีสวนไดเสียในพื้นที่เขามารวมบริหารจัดการ ตั้งแตผูจัดบริการทั้งภาครัฐ และเอกชน
หนวยงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกขนาด ภาคเอกชนและชุมชน 49
2.2.2 ปญหาเกี่ยวกับทัศนคติของราชการสวนกลางที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นปญหาในดานนี้จะมีค วามสัม พันธกับ กรอบทฤษฎีเรื่องความสัม พันธของการปกครอง
ทองถิ่นกับประชาธิป ไตยดังทีไ่ ดอธิบายไปแลวในสวนของการสํา รวจทฤษฎีที่เกีย่ วของ เนือ่ งจากเปน
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับความเห็นที่แตกตางกันใน 2 ดานระหวางฝายที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจ
ดานสาธารณสุขทีเ่ ห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจวาจะเปนการชวยพัฒนาการสาธารณสุขในระดับ
ทองถิ่น รวมถึงยังเปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในกิจการดานสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพ
ของชุมชน สวนอีกฝายหนึ่งคือ ฝายทีไ่ มตองการใหมีการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข เพราะไมเชือ่ มัน่
ในศักยภาพการบริหารจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จนนํามาสูค วามตึงเครียด
(tension) ในการดําเนินการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
โดยประเด็ น ความขั ด แย ง ดั ง กล า วนั ้น พิ จ ารณาได จากกรณี ทีก่ ระทรวงสาธารณสุ ข นั ้น มี ก าร
ดําเนินการอยางลาชาในการถายโอนสถานีอนามัย ดังตัวอยางในขอ 2.2.1 หรือในกรณีของคําถามที่เกิดขึน้
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขไปสูอ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีไ่ ดมีผู
รวมประชุมถามกับนายแพทยอุดมวา “กระทรวงสาธารณสุขปจจุบันไมดีตรงไหน ทําไมตองถายโอนสถานี
อนามัยไปใหกับองคปกครองสวนทองถิ่น เหตุผล (ชวนเชื่อ) วาการถายโอนจะนําไปสูค วามเจริญกาวหนา
และจะเชื่อไดอยางไร ทั้ง ๆ ที่เราเห็นวาประชาชนไมไดอะไรจากการถายโอน (สาธารณสุขอําเภอเรามีอยู
แลวทั่วประเทศ) และงานที่เกิดจากการทดลองการถายโอนทีก่ รมตาง ๆ ในสํานักสาธารณสุขระดับพืน้ ที่ แย
ลงกวาเดิม เชน เรือ่ งอาหาร ไอโอดีน การควบคุมโรค ฯลฯ ทีส่ ําคัญเจาหนาที่ 80% - 90% ไมพอใจและ
ขวัญกํา ลังใจแยลง” 50 จากคําถามดังกลา วนี้ไดชี้ใหเห็นถึงขอเสนอที่สําคัญของฝา ยทีไ่ มเห็นดวยกับการ
กระจายอํานาจดานสาธารณสุข โดยเฉพาะในแงของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยัง
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, สรุปผลการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนา 21.
42

ขาดคุณภาพที่เพียงพอตอการบริหารจัดการดานสาธารณสุขได อีกทั้งในสวนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็
มีผูบริหารที่เปนขาราชการระดับสูงบางทานที่ไมเห็นดวยกับการกระจายอํานาจ สงผลใหการดําเนินการถาย
โอนสถานีอนามัยตองเปนไปอยางลาชาอันเกิดจากการขัดขวางการถายโอนทีจ่ ะเกิดขึ้น ซึง่ เปนเพราะการ
กลัวการสูญเสียอํานาจและงบประมาณที่เคยไดรับการจัดสรรอยูเดิม 51
อีก ทัง้ ในสวนของการกําหนดเกณฑป ระเมินความพร อมทีย่ ากตอการเขา รับ การประเมินใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เปนอีกประเด็นปญหาที่ทําใหการถายโอนอํานาจเปนไปไดอยางลําบาก
เนื่องจากเกณฑที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดแก การเคยไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน และการ
แสดงความตั้งใจที่จะสงเสริมสุขภาพในระดับทองถิ่น ดวยการมีสวนรวมในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพชุมชน
รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ อีกทั้งพนักงานในสถานีอนามัยและองคกรที่จะถายโอนตอง
มีความเต็มใจที่จะถายโอนเกินกวารอยละ 50 ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวนมากไมมีคุณสมบัติ
เพียงพอ 52 ในการทีจ่ ะเขารับการประเมินความพรอม และอาจมองไดวาเปนการลดโอกาสในการถายโอน
สถานีอนามัยที่เกิดจากกระทรวงสาธารณสุขที่เปนองคกรราชการในสวนกลาง
สําหรับในสวนที่เกี่ยวของกับความขัดแยงดังกลาว ยังมีกรณีตัวอยางจากการที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทําการเสนอขอเรียกรองเพื่อบริหารจัดการงานดานสาธารณสุขใหบริการประชาชนในพืน้ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตองการของฝายที่ตองการให
มี ก ารกระจายอํ า นาจ โดยในที ่นี ก้ ็ คื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น จนทํ า ให สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีมีหนังสือดวนถึงนายแพทยสาธารณสุขทุกจังหวัด ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความ
รวมมือการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขสวนกลางเพือ่ สงเสริมสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพไปสูองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 27 จังหวัดนํารองโดยใหเรงดําเนินการภายใน 6 เดือน หาก
ไมเสร็จใหขยายไดเปน 12 เดือน แตเมือ่ มีการเริม่ ตนดําเนินการก็เริม่ ทีจ่ ะเกิดอุปสรรคอันเกิดจากความเห็น
ทีไ่ มตรงกันขององคกรปกครองทองถิน่ และสวนกลาง โดยในฝายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ก็
ยืนยันความจําเปนทีจ่ ะตองมีการถายโอนสถานีอนามัยเพือ่ การใหบริการประชาชน ในขณะทีฝ่ ายทีไ่ มเห็น
ดวยกับการกระจายอํานาจนั้น อาทิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดในฐานะตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขก็
ไดแสดงทาทีที่ไมตองการใหมีการกระจายอํานาจดวยการถายโอนสถานีอนามัยเกิดขึ้น โดยอางถึงการที่
กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีโครงการที่จะยกระดับสถานีอนามัยใหเปนโรงพยาบาลชุมชนอยูแ ลว จึงไม
จําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองเขามาบริหารจัดการ ซึ่งสิง่ ที่สะทอนออกมาจากกรณีนี้ก็คือ
การทีก่ ระทรวงสาธารณสุขยังคงไมตองการใหมีการกระจายอํานาจและคงอํานาจการบริหารไวเชนเดิม
51
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เรื่องเดียวกัน.
43

เพราะการกระจายอํา นาจอาจนํา มาซึ่งการสูญเสียอํานาจในการบริหารงบประมาณจํานวนมาก แตการ
ดําเนินการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นเปนเพราะทนแรงกระแสบีบคั้นจากทองถิ่นไมได 53
ประเด็นปญหาและขออางที่สําคัญในการขัดขวางการกระจายอํานาจจากราชการในสวนกลางก็คือ
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีมากจนอาจสงผลตอคุณภาพในการบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนได โดยจากรายงานผลการตรวจสอบทุ จ ริ ต ในหน ว ยงานรั ฐ ในป ง บประมาณ 2552 พบว า
เจาหนาที่ของรัฐในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางเปนจํานวนมากที่สุด 54 ซึ่ง
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ชาตรี อยูประเสริฐ, “ถายโอนสถานีอนามัยสะดุมเกมยื้ออปท.-สาธารณสุข,” โพสตทเู ดย, 12 มกราคม 2553.
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ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, “แฉหนวยงานราชการทุจริตพุงป 52 ยอดกวา 1,700 ลานบาท,” ฐานเศรษฐกิจ, 27 – 30

ธันวาคม 2552

.
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ทํา ให ภ าพความน า เชื ่อถื อขององค ก รปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการดา นสาธารณสุข ยิ่ง ถูก
ลดทอนลงและกลายเปนขออางที่สามารถเปนอุปสรรคตอการกระจายอํานาจในการถายโอนสถานีอนามัย
จนทําใหมีเบี่ยงเบนวิธีการกระจายอํานาจไปสูว ิธีการอื่นทีไ่ มใชการดําเนินการกระจายอํานาจตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2549 และแผนการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได
หากพิจารณาประเด็นปญหาในดานนีโ้ ดยสรุปแลว จะเห็นไดถึงภาพความขัดแยงทีย่ ังคงเกิดขึน้ ใน
การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข โดยเฉพาะทัศนคติขององคกรราชการในสวนกลางอยางกระทรวง
สาธารณสุขเองทีย่ ังขาดความมัน่ ใจในการบริหารจัดการดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความกลั ว ที ่จะสู ญ เสี ย อํา นาจในการบริห ารจัดการงบประมาณที่เคยได รับ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจสรุปภาพรวมของปญหาในการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขจากในสวนของ
นโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงสาธารณสุขไดดังแผนภาพนี้
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ระดับชาติ

การขาดเสถียรภาพทางการเมือง

รูปแบบรัฐบาลที่เปนรัฐบาลผสม

การเจรจาตอรองระหวาง
กลุมตาง ๆ ทางการเมือง

ความไมตอ เนื่อง/ไมชัดเจนของการ
ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติและ
แผนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจฯ
ในดานสาธารณสุข

ระดับกระทรวง

ปญหาดานนโยบาย
-

ปญหาเกีย่ วกับรูปแบบ
การถายโอน

-

ปญหาดานทัศนคติ

ปญหาการจัดสรร

-

งบประมาณภายหลัง
จากการถายโอน
-

ปญหาการใหความ
สําคัญกับนโยบาย

การขาดความชัดเจนในการถาย
โอนสถานีมยั ของ
กระทรวงสาธารณสุข

ระหวางทองถิ่นและ
ราชการสวนกลาง
-

การกลัวการสูญเสีย
อํานาจในการบริหาร

เรงดวน/เฉพาะหนา
-

ความเห็นที่ไมตรงกัน

งบประมาณดาน

การกําหนดเกณฑการ

สาธารณสุข

ประเมินความพรอมของ

-

ทองถิ่นที่จะถายโอนที่

มุมมองในเชิงลบที่มตี อ
ทองถิ่นเกี่ยวกับการทุจริต

ยากจนตัดโอกาสการ
กระจายอํานาจของ
ทองถิ่น
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แผนภาพแสดงสาเหตุของปญหาในการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขจากระดับชาติและระดับกระทรวง

แผนภาพขางตนแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของปญหาการเมืองในระดับชาติ การเมืองในระดับ
กระทรวงที่มีผลตอปญหาการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขในภาพรวม และยังสงผลใหการดําเนินการถาย
โอนสถานี อ นามั ย ต อ งประสบป ญ หาไม ส ามารถดํ า เนิ น การอย า งรวดเร็ ว โดยในส ว นของป ญ หาใน
ระดับชาติ จะเห็นไดวา การขาดเสถียรภาพทางการเมืองทัง้ ในมิติดานเวลาจากการผลัดเปลีย่ นรัฐบาลที่
มัก จะเกิดขึ้นบ อยครั ง้ รัฐบาลมั กอยูไ ม ครบวาระ (โดยเฉพาะตั้งแตป พ.ศ. 2549 เป นตนมา) ทํา ใหก าร
ดําเนินการตามนโยบายเปนไปอยางไมตอเนือ่ ง และในมิติดานการเมือง กลาวคือ รูปแบบของรัฐบาลผสม
ไดเอื้อใหเกิดการเจรจาตอรองระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบาย ซึ่งสามารถ
สงผลความมั่นคงของรัฐบาลที่ตองอาศัยแรงสนับสนุนจากพรรครวมรัฐบาลเปนหลัก การดําเนินนโยบาย
ตาง ๆ จึงมักมีการตอรองทางการเมืองเขามาเกี่ยวของจนอาจสงผลตอการดําเนินการในสวนของนโยบายการ
กระจายอํานาจไดเชนกัน สวนในระดับของกระทรวงนัน้ ปญหาทั้งในแงของนโยบายที่ไมมีความชัดเจน
ในเรื่องตาง ๆ เชน รูปแบบการถายโอน การจัดสรรงบประมาณหลังการถายโอน การกําหนดเกณฑการ
ประเมินความพรอมที่ทําใหทองถิ่นยากที่จะผานการประเมินได และการตองจัดการกับปญหาเรงดวนตาง ๆ
เปนตน และในแงของทัศนคติของผูบ ริหารและขาราชการในระดับกระทรวง ซึง่ เปนไปในทางลบตอการ
กระจายอํานาจก็สงผลใหการดําเนินการในการถายโอนสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเปนไปอยาง
ลาชา และไมสามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการใหทองถิ่นไดมี
สวนรวมกับการบริหารจัดการสุขภาพในทองถิ่นของตนเอง
ในบทตอไปจะเปนการแสดงผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขในระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนกรณีศึกษาที่มีการถายโอนสถานีอนามัยไดสําเร็จ เพราะแมวาใน
กระบวนการถายโอนจะมีปญหาในทางการเมือง มีความขัดแยงดานผลประโยชนและมีความสับสนในชวง
ตน แตก็สะทอนใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการใหบริการดานสาธารณสุขไดดวย
ตนเอง
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บทที่ 3
กระบวนการทางการเมืองในการถายโอนสถานีอนามัย:
ศึกษาจากระดับองคกรปกครองทองถิ่น
บทที่ผานมาไดแสดงใหเห็นกลไกการกระจายอํานาจดานสาธารณสุข ในขั้นตอนตางๆ กอนการ
ปฏิบัติจริงในระดับองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ตั้งแตระดับการบัญญัติกฎหมาย การกําหนดเปน
นโยบายสูการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับกระทรวงสาธารณสุข ในขั้นตอนดังกลาวเราไดเห็นถึงอุปสรรค
ตาง ๆ อันเกิดจากความขัดแยงทางแนวคิดและวิธีปฏิบัติ จนเกิดความลาชา และไมสามารถวางนโยบายได
ตามที่ก ฎหมายกํา หนด จนในที่สุดมติของคณะกรรมการการกระจายอํา นาจใหแกองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 กําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอนสถานีอนามัยทีผ่ านเกณฑการ
ประเมินความพรอมทัง้ สิน้ 35 แหง จากจํานวนสถานีอนามัยทั่วประเทศกวา 9,000 แหง จึงเกิดการถายโอน
สถานีอนามัยขึ้น แตจนกระทั่งถึงปลายป พ.ศ. 2553 ก็ถายโอนไปไดเพียง 28 แหงเทานัน้ หากใชกรอบเวลา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งกําหนด จะเห็นวาเกิดความลาชาของการกระจายอํานาจในทุกๆระดับ อัน
เปนความลาชาที่เกี่ยวของกับการสั่งการจากตําแหนงของผูมีอํานาจ
สวนในระดับปฏิบัตินัน้ อุปสรรคปญหา และการแสวงหาทางออกในกระบวนการถายโอนอํานาจ
เปนอีกชุดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อทําความเขาใจภาพรวมของการถายโอนสถานีอนามัยนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึงควร
พิจารณาวาในระดับปฏิบัติการนั้น บรรดาองคกรปกครองทองถิ่นที่รับการถายโอนมานั้น มีกลไกอยางไรใน
การจั ดการกั บ ภารกิ จใหม และมี ภ าคส วนตา งๆเขา มาเกี่ย วของอยา งไรบา ง งานวิจัย นี้จึง ไดใ ชก ารวิจั ย
ภาคสนาม เพื่อรวบรวมขอมูลและวิเคราะหการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองทองถิ่น เพือ่ ตอบ
คํ า ถามว า ในระดั บ ปฏิ บั ติก ารในพื ้นที ่ที ่ใ กลชิดกั บ ชุม ชนที่สุดนั้น มีป ญหา อุ ป สรรค และการแสวงหา
ทางออกอยางไร สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะทอนใหเห็นอะไรบาง
ในบทนี้จึงเปนการแสดงผลการศึกษา จากตัวอยางองคกรปกครองทองถิ่นทีถ่ ายโอนสถานีอนามัย
ไดสําเร็จ 5 ตัวอยาง โดยเนนที่กระบวนการทางการเมืองของการรับโอนสถานีอนามัย ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึง
บทบาทของตัวแสดงทางการเมืองที่เกี่ยวของ และใชวิธีการอะไรในกระบวนการทางการเมือง ซึ่งเนนศึกษา
การเมืองทั้งเรื่องที่เปนทางการ และเรื่องที่ไมเปนทางการ เนนตัวแสดงทางการเมือง และศึกษาความสัมพันธ
ของตัวแสดงเหลานั้นตอตัวแสดงอื่นๆ กลุมคนอื่นๆ เครือขายตางๆ และองคกรที่เกี่ยวของ
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ขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองทองถิ่นที่ศึกษาเปนกรณีตัวอยาง 5 แหงนัน้ แสดงในภาคผนวก
องคกรปกครองทองถิ่นตัวอยาง ซึ่งไดแก
1. เทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล
ตําบลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เปนพื้นที่ในเขตเมืองที่ติดตอกับเทศบาลนครเชียงใหม ตั้งอยูใกล
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีพนื้ ที่ 58.95 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่เนินเขา มี
ประชากร 17,349 คน แตคาดวามีประชากรแฝงประมาณ 25,000 คน
2. องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหารสวนตําบลระดับ 4 (ขนาด
ใหญ) ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอแมริม มีพื้นที่ 34.953 ตารางกิโลเมตร พื้นที่แบงเปนสองสวนโดย
มีถนนเชียงใหม-ฝางผาน สวนใหญเปนเขตทหารและสถานที่ราชการ พื้นที่ชุมชนจึงกระจุกตัวอยู
ในบริเวณประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่เพาะปลูก มีประชากรทั้งสิ้น 3,856 คน
3. องคการบริหารสวนตําบลนาพู จังหวัดอุดรธานี เปนองคการบริหารสวนตําบลระดับ 4 (ขนาดใหญ)
อยูใ นอําเภอเพ็ญ เปนพื้นที่ราบทําการเกษตร ไมมีพื้นที่ปาสงวนหรือที่ราชการ ขนาด 59 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 12,176 คน
4. เทศบาลตําบลบานฆอง จังหวัดราชบุรี ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบอยูในอําเภอโพธาราม การตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ขนาด
พื้นที่ 13.55 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม (ทํานาเปนหลัก) มีจํานวนประชากร
8,533 คน
5. องคการบริหารสวนตําบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยูชายฝงทะเลทางทิศเหนือของ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปนเสนทางผานกอนเขาสูตัวเมืองนครศรีธรรมราช ประชาชนตั้ง
ชุมชนอยูตามริมชายฝงทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 69.34 ตารางกิโลเมตร เปนที่ราบชายฝง มีจํานวน
ประชากร 44,000 คน
การนําเสนอในบทนี้แบงเปนสองสวน คือ สวนแรกเปนการนําเสนอ ความเปนมาและกระบวนการ
ในการถายโอนสถานีอนามัยในแตละกรณีศึกษา สวนที่สองเปนการนําเสนอบริบททางการเมืองและตัว
แสดงทางการเมืองที่เกี่ยวกับการถายโอนสถานีอนามัย โดยอธิบายวาตัวแสดงเหลานั้นเปนใครและมีบทบาท
อยางไรบาง ตลอดจนความสัมพันธที่มีตอกันระหวางตัวแสดงทางการเมืองเหลานี้
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3.1 ความเปนมาและกระบวนการในการถายโอนสถานีอนามัย: มุมมองในระดับทองถิ่น
3.1.1 กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยโดยการผลักดันจากสวนกลาง
1) เทศบาลตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การถ า ยโอนสถานี อนามั ย มายั ง เทศบาลตํา บลบา นฆอง เปนขัน้ ตอนที ่ชีใ้ หเห็นการสัง่ การจาก
สวนกลางเปนหลัก โดยมิไดริเริ่มจากเทศบาล จุดเริม่ ตนกระบวนการถายโอนสถานีอนามัยจากมุมมองของ
เทศบาล เริ่มในป พ.ศ. 2549 เมือ่ ทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น แจงมาทีเ่ ทศบาลตําบลบานฆอง
วา ทางเทศบาลบานฆอง เปนหนึง่ ในองคกรบริหารสวนทองถิน่ ทีผ่ านการประเมินความพรอมในการรับ
โอนสถานีอนามัย เนื่องจากเปนเทศบาลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑการประเมิน คือเปนเทศบาลที่
ไดรับรางวัลการบริหารจัดการดีเดน(รางวัลธรรมาภิบาล) 2 ป ติดตอกันคือในป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549
ทางกรมสงเสริมการปกรองสวนทองถิน่ จึงเสนอใหเขารวมโครงการนํารองรับการถายโอนสถานีอนามัย
จากกระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 3.1 แสดงสถานที่ตั้งสถานีอนามัยบานฆอง เทศบาลตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ในกระบวนการถายโอนสถานีอนามัยนัน้ มีขาราชการจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
และจากกระทรวงสาธารณสุขไดมาศึกษา สํารวจ มีการประชุมรวมกัน ตลอดจนทําความเขาใจในเรือ่ งการ
ถ า ยโอน ซึ ่ง ส ว นใหญ จ ะเน น ให เ ห็ น ถึ ง ข อ ดี ที ่เ ทศบาลจะได รั บ หลั ง จากมี ก ารถ า ยโอนแล ว ทํ า ให
50

นายกเทศมนตรี นายอําพร เตียงเกตุ เห็นวาเปนนโยบายที่ดี จึงสนับสนุนการถายโอนในครัง้ นี้อยางเต็มที่
ขอดีหลายประการที่ทําใหนายกเทศมนตรีตัดสินใจรับการถายโอนสถานีอนามัย ไดแก ประการแรกเมือ่ ถาย
โอนแลวจะมีงบประมาณอุดหนุน 1 ลานบาท เพื่อใชในการตอเติม ขยายอาคารใหกวางขึ้น ประการที่สองทํา
ให ทํา งานกั บสถานีอนามัยไดส ะดวกยิ่งขึ้น เพราะทีผ่ านมาเทศบาลและสถานีอนามัย มีก ารจัดกิจกรรม
รวมกันมาตลอด เมื อ่ ใดที ท่ างสถานี อนามัย จะจัดกิจกรรมเกีย่ วกับ สาธารณสุข ก็มัก จะของบประมาณ
สนับ สนุ นจากเทศบาลตํา บลบานฆอง แตเนือ่ งจากไมไดเปนหนวยงานในเทศบาล จึงตองผานขัน้ ตอน
นําเขาสูแ ผนเทศบัญญัติ ผานความเห็นชอบของสภาเทศบาล แลวจึงอนุมัติงบประมาณได ประการที่สาม
ที่ตั้งของสถานีอนามัยบานฆองกับสํานักงานเทศบาลอยูบริเวณเดียวกัน หากยายสถานีอนามัยมาสังกัดกับ
เทศบาลจะทําใหการดํานเนินงานสะดวกรวดเร็วเปนประโยชนตอประชาชนมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดี ทางเทศบาลบานฆองพบกับอุปสรรคในการถายโอน จากดานบุคลากรของสถานีอนามัย
บานฆอง จากบุคคลากร 4 คนของสถานีอนามัย มี 2 คน สมัครใจโอนยายมาสังกัดเทศบาล คือหัวหนาสถานี
อนามัยและเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน แตบุคลากรอีก 2 คนซึง่ เปนพยาบาลวิชาชีพไมยินดีมา และขอ
ยายไปทีส่ ถานีอนามัยอื่น แตทางเทศบาลก็หาทางแกปญหาไดดวยการจัดสรรอัตราใหม 3 ตําแหนง คือ
พยาบาลวิชาชีพ 1 ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 ตําแหนง และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 1
ตําแหนง นอกจากนี้ทางเทศบาลไดจางลูกจางชั่วคราวจํานวน 2 คน ไวเปนผูชวยเจาหนาที่ดานขอมูลขาวสาร
เพื่อชวยงานในอนามัยในชวงที่รอบรรจุอัตราใหมเขามาแทน และในที่สุดสถานีอนามัยบานฆอง ไดถายโอน
มาที่เทศบาลในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีพิธีรับมอบและเซ็นรับโอนทรัพยสินของสถานีอนามัย
ทั้งหมดมาใหกับเทศบาล หลังจากนัน้ ไมนานทางนายกเทศมนตรีไดจัดงบประมาณทําถนนลาดยางมะตอย
หนาสถานีอนามัยและนํางบประมาณที่ไดรับจากการถายโอนเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาทนําไปใชขยายสถานี
อนามัยใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น55
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ขอมูลรวบรวมจาก จาสิบเอก อรรถพร โตะเมือง, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, สํานักงานเทศบาลตําบลบาน

ฆอง, ราชบุรี, พฤษภาคม 2552; กรรณิการ พูลสวัสดิ์, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, สถานีอนามัยบานฆอง,
ราชบุรี, พฤษภาคม 2552.
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ภาพที่ 3.2 แสดงสถานที่สถานีอนามัยตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2) องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว
จากมุมมองขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว การถายโอนสถานีอนามัยเปนนโยบายจาก
สวนกลางที่องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวรับมาปฏิบัติ เนือ่ งจากองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวได
รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของโครงการนํา
รองในการถายโอนสถานีอนามัย หลังจากคัดเลือกแลว กระทรวงสาธารณสุขสงคนมาประเมินความพรอม
ของทั ง้ องค ก ารบริ หารส วนตํ า บล สถานี อนามั ย และเจ า หนา ทีโ่ ดยพิจ ารณาความพร อม 3 ด า น คื อ
โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณ และภารกิจงาน เมื่อประเมินผานแลวก็ดําเนินการถายโอน จนกระทั่ง
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 สถานีอนามัยจึงมาอยูภายใตองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว เปนหนึ่งใน
พื้นที่นํารองใหกับองคกรปกครองทองถิ่นอื่นๆ ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวก็ถือวาเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จในการบริหารงานไดอยางดี
เมือ่ สถานีอนามัยมาอยูภ ายใตการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแลว ในชวงแรกทาง
เจาหนาที่สถานีอนามัยก็มีความไมมั่นใจ และยังมีความไมเขาใจระบบในการบริหารงานสัง่ การจากองคการ
บริ ห ารส วนตํ า บล ในประเด็ นนี ้ท างองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนแกว ก็ ไ ด ห าทางออกด วยการเชิ ญ
เจาหนาที่สถานีอนามัยมาคุยรวมกันกับสวนงานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล
เพือ่ ใหเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยไดเห็นสายการบริหารวาขึ้นกับสวนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยางไร
และสรางความเขาใจรวมกัน โดยนําเสนอนโยบายดานสาธารณสุขใหเห็นวาทางองคการบริหารสวนตําบลมี
นโยบายอะไร และใหทางสถานีอนามัยนําเสนอนโยบายของตน เพื่อใหไดภาพรวมกัน ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลดอนแกวสรุปใหฟงวา “ทัง้ สองฝายแฮปปดี ทีแรกสถานีอนามัยเขาก็ไมคอยมีความเชื่อมัน่ กลาๆ
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กลัวๆ ไมรูว ามาแลวจะถูกลอยแพไหม มีความกาวหนาหรือเปลา แตเราบอกเขาวามาอยูก ับเราแลวตองมี
ความกาวหนา” 56
นอกจากนีท้ างองคการบริหารสวนตําบล ยังพยายามสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรม โดยมีจุดเนน
ทีป่ ระชาชน ใหประชาชนเขาถึงได โดยสงเสริมแนวทางทีท่ างสถานีอนามัยตองการใหเปน เชน เมือ่ ทาง
หัวหนา สถานีอนามัย มีความฝนที่จะสรางโรงพยาบาลชุมชน ทางองคก ารบริหารสวนตําบลก็ยินดีทีจ่ ะ
วางรากฐานเพือ่ พัฒนาใหเปนไปตามทีห่ ัวหนาสถานีอนามัยฝน ทางปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลาววา
“เราก็บอกวาได มันเปนความทาทาย เราตองศึกษางาน วางพืน้ ฐานของเราใหแนนเพือ่ เตรียมสูก ารเปน
โรงพยาบาลชุ ม ชน ก็ เหมื อนกั บ โรงพยาบาลทีเ่ ราบริ หารงานเองได เขาก็ฝนอยา งนัน้ เราก็มีเปา ใหเขา
สนับสนุนเขาเต็มที”่ 57
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งในระยะแรกของการบริหารงานภายใตองคการบริหารสวนตําบล คือ
ปญหาเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องการจายเงินเดือน เพราะทางกระทรวงสาธารณสุขแจงวาชวงแรกจะ
จายจากทางสาธารณสุขจังหวัดไปกอน แตเมื่อถายโอนมาแลวเดือนแรก ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ตัดเงิน
เจาหนาที่สถานีอนามัยทันที ทางองคการบริหารสวนตําบลตองเอาเงินสะสมจายเงินเดือนไปกอน และเมื่อ
เวลาผานไปก็กลับไปจายทีส่ าธารณสุขจังหวัดอีก แสดงใหเห็นถึงความไมชัดเจนในดานการบริหารจัดการ
งบประมาณจากสวนกลาง
นอกจากป ญ หาเรื อ่ งการจ า ยเงิ น เดื อ นแล ว ยั ง มี เ รื อ่ งงบประมาณส ว นอื ่น ๆที ่ท างกระทรวง
สาธารณสุขตัดหลังการถายโอน เชนงบประมาณในการอบรม บุคลากรของสถานีอนามัยที่ไดสิทธิในการไป
อบรมพยาบาลวิชาชีพ แตกอนถายโอนหากไดสิทธินี้ทางเครือขายบริการสุขภาพ (CUP) จะเปนผูออกเงินให
แตในกรณีของสถานีอนามัยดอนแกว ทางองคการบริหารสวนตําบล ตองหางบประมาณใหเจาหนาทีไ่ ป
อบรม ในประเด็นนี้ทางปลัดองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา ทางกระทรวงควรจะเตรียมพรอม และควรจะ
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อุบล ยะไวทย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, ที่ทาํ การองคการบริหาร

สวนตําบลดอนแกว, เชียงใหม, เมษายน 2552.
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เรื่องเดียวกัน.
53

โอนเรื่องสวัสดิการมาดวยตามที่เคยตกลงไว เรื่องการฝกอบรมเพือ่ ความกาวหนาของเจาหนาที่ และเรือ่ ง
สวัสดิการเปนเรื่องสําคัญมาก เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่ 58
การถายโอนงบประมาณทีไ่ มสอดคลองกับภาระงานนีเ้ อง เปนการเพิ่มภาระทางการคลังใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในขณะที่อํานาจหนาที่และบุคลากรถายโอนมายังองคกรปกครองสวนทองถิน่
ทั้งหมด แตงบประมาณไมมาอยางเต็มที่ เปนอุปสรรคสําคัญของระดับการปฏิบัติ โดยเฉพาะในชวงเริม่ ตน
และอาจจะเปนเหตุผลหนึง่ ที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ลังเลทีจ่ ะรับการถายโอนภารกิจดาน
สาธารณสุข
สวนเรื่องอํานาจ และการสัง่ การดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพราะสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลดอนแกว ซึ่งมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ไดใชโอกาสนี้พัฒนาศักยภาพในการบริหารองคกร
และทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพขึน้ จากเดิมทีเ่ คยทํางานรวมกันกับสถานีอนามัยในการทํางาน
ชุมชน เมื่อถายโอนมาแลว ทําใหชวงการบังคับบัญชาในการบริหารงานสั้นลง ตอบสนองตอความตองการ
ของชุมชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อมีการบูรณาการแผนงานรวมกัน การจัดสรรงบประมาณก็ไมซ้ําซอนและ
กระจายไดทัว่ ถึงมากกวากอนการถายโอน ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลใหอิสระในการ
บริหารพอสมควร เชนการจําหนายยาก็ขึ้นกับเครือขายบริการสุขภาพ (CUP) โดยทีท่ างองคการบริหารสวน
ตํ า บลไม เ ข า ไปก า วก า ย ขอให แค ร ายงานใหอ งค ก ารบริ หารส วนตํา บลทราบเดือ นละหนึ ่ง ครัง้ เท า นั ้น
ประกอบกับภายในพื้นที่เปนแหลงที่ตั้งของหนวยบริการสาธารณสุขขนาดใหญ ไดแก โรงพยาบาลนครพิงค
และศูนยแพทยชุมชนซึ่งเปนศูนยที่ตั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนโดยสวนใหญ
จะนิยมไปรักษา ทั้งโรงพยาบาลนครพิงคและศูนยแพทยชุมชน แมไมอยูภายใตการดูแลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตก็ใหการสนับสนุนในการรวมกันทํางานกับทองถิ่นเปนอยางดี สถานีอนามัยจึงมีบทบาท
ลดลง
ดานนโยบายนัน้ ทางองคการบริหารสวนตําบลจะมอบหมายนโยบายแลวใหสถานีอนามัยนําไป
บริหารเอง ซึ่งที่ผานมานั้นถือวาเปนไปดวยดี เชน เรื่องการใชจายเงิน หากใชจายเงินในวงเงินไมเกิน 1 หมื่น
บาทก็ไมตองผานการอนุมัติจากองคการบริหารสวนตําบล ทางสถานีอนามัยมีอิสระในการเบิกจาย เพียงแต
ทางองคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหทํารายงานการเงินสงใหองคการบริหารสวนตําบลทุกเดือน ทัง้ นี้
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ในทัศนะตอเรือ่ งการบริหารงานนีท้ างปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาววา “ทางผูบริหารเขาใจบทบาท
หน า ที ข่ องสถานี อ นามั ย มอบหมายให เ ขาทํ า ในส ว นที ่เ ป น บทบาทของเขา ส ว นโครงสร า งส ว นงาน
สาธารณสุขก็ตองเขาใจวาสถานีอนามัยเปนสวนหนึง่ แตมีความเปนเอกเทศ เหมือนโรงเรียน เราก็ไมเขาไป
ลวงลึก ดูแลอยูหางๆ” 59
สิง่ ทีเ่ ปนดานบวกและเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานทีเ่ ห็นเดนชัดที่สุด คือการบริหารจัดการ
เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมูบ า น ที่สามารถสรางประโยชนสูงสุดตอประชาชนไดยิง่ ขึ้น
เนือ่ งจากกอนการถายโอนองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวไดทํางานชุมชนดานสาธารณสุขอยูแ ลว และ
ตองอาศัยเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการทํางาน ดังนัน้ เมือ่ สถานีอนามัยมาอยูในการ
กํากับดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหทํางานสอดคลองเปนทิศทางเดียวกันไดมากขึ้น และทาง
องคการบริหารสวนตําบลก็ประสบความสําเร็จในการสรางความรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน โดยการสรางการมีสวนรวม มีการพบปะพูดคุยกันบอยๆ และรับฟงความคิดเห็นจากอาสาสมัครอยู
เปนประจํา
ภาพที่ 3.3 แสดงสถานที่สถานีอนามัยตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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3.1.2 กระบวนการถายโอนสถานีอนามัย ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสถานีอนามัยรวมกัน
ผลักดัน
1) เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กระบวนการถา ยโอนสถานีอนามัยสุเทพ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยนโยบายจากสวนกลาง
เชนเดียวกับองคกรปกครองทองถิ่นนํารองอื่นๆ คือองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ (กอนการยกฐานะเปน
เทศบาล) ผานเกณฑการประเมิน และไดรับแจงใหดําเนินการเพื่อรับโอนสถานีอนามัยได ในขั้นตอนหลัง
จากนัน้ เราจะเห็นความรวมมือกันขององคการบริหารสวนตําบลกับสถานีอนามัยในการผลักดันใหเกิดการ
ถายโอน
จุดเริม่ ตนการถายโอน เริม่ ในป พ.ศ. 2549 ซึง่ ในขณะนัน้ ยังเปนองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ มี
นายการุณ คลายคลึง เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการผลักดันใหเกิดการถายโอนรวมกับ
รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขในขณะนั้น คือนางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณชัย โดยเริม่ จากการนําเรื่องเขาสู
สภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติใหมีการถายโอน แตในความเปนจริง
แลวขัน้ ตอนนี้สภาองคการบริหารสวนตําบลไดรับเพียงการชีแ้ จงเพียงอยางเดียว ไมไดมีการลงมติใด ๆ
เพือ่ ใหมีการอนุมัติ “ครัง้ แรกเอาเรื่องชีแ้ จงในสภา องคการบริหารสวนตําบล วาจะมีการถายโอน ในสมัย
นั้นเห็นดวยแตไมลงมติ แลวมันมีการรวบรัดขั้นตอนวาอนุมัติใหถายโอน”60
จากนั้นทางองคการบริหารสวนตําบลจึงไดสอบถามความสมัครใจจากทางเจาหนาที่สถานีอนามัยสุ
เทพ เมื่อเจา หนาทีต่ กลงแลว จึง ตั้งคณะกรรมการออกไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน มีการจัดทํา
แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด เพือ่ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการถายโอนอนามัย ซึ่งไดรับ
การตอบกลับมาภายในวันเดียว ทั้ง 200 ชุด วาเห็นดวยกับการถายโอนสถานีอนามัย ซึง่ สวนใหญเจาหนาที่
สอบถามจากคนที่รูจักกัน จากการสอบถามประชาชนในภายหลัง พบวาประชาชนในชวงนัน้ ไมคอยเขาใจ
นักวาการถายโอนแลวจะเปนประโยชนมากนอยเพียงใด แตก็มาเห็นเห็นการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ หลังจากมี
การถายโอนแลว โดยภาพรวมแลว คนที่ใหความสนใจติดตามการทํางานของสถานีอนามัย ยังจํากัดอยูใ นวง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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เมือ่ มีการตกลงรับการถายโอนสถานีอนามัยมาอยูภ ายใตการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลไดไมนาน เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ทางองคการบริหารสวนตําบลสุเทพก็ไดรับการยกฐานะ
เปนเทศบาลตําบลสุเทพ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และการแขงขันและความขัดแยงทางการเมืองก็
ปรากฏเดนชัดขึ้น อันเกี่ยวโยงกับความสัมพันธกับสถานีอนามัยดังจะไดกลาวตอไป
ภาพที่ 3.4 แสดงบรรยากาศการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตําบลสุเทพ

2) องคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขัน้ ตอนการถายโอนสถานีอนามัย 2 แหงในตําบลปากพูน คือสถานีอนามัยปากพูน และสถานี
อนามัยบางปู มาอยูภ ายใตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนนัน้ เปนขั้นตอนที่แสดงใหเห็น
ถึงความรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสถานีอนามัยในการผลักดันเกิดการถายโอนสําเร็จ
ทีเ่ ปนเชนนัน้ เพราะองคการบริหารสวนตําบลกับสถานีอนามัยทํางานรวมกันมานาน เจาหนาทีข่ องสถานี
อนามัยทั้ง 2 แหงก็รูจักคุย เคยกันกับนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ
เปนอยางดี เพราะแมของนายธนาวุฒิเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย ทําใหเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยที่
ปฏิบัติงานอยูมีความคุนเคยกับนายธนาวุฒิเปนอยางดี
ในชวงตนนัน้ นายกองคการบริหารสวนตําบลตอบรับการถายโอนสถานีอนามัย ทัง้ ๆทีม่ ีความตัง้ ใจ
ที จ่ ะสร า งสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ขึ น้ เองเพราะอํ า นาจหนา ทีข่ ององคก ารบริห ารสว นตํา บลสามารถ
ดําเนินการไดและมีศักยภาพพรอมในการดําเนินงาน เหตุผลสําคัญทีร่ ับการถายโอนเพราะไดทํางานใกลชิด
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กับสถานีอนามัยมาตลอด การยายมาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจะทําไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 61 ในทีส่ ุด
สถานีอนามัยสองแหงก็ไดถายโอนไปยังองคการบริหารสุดตําบลเมื่อป พ.ศ. 2550
ปญหาเรื่องบุคลากรเปนปญหาประการแรกๆ ทีต่ องเผชิญในการถายโอน แมวาทางองคการบริหาร
สวนตําบลจะทํางานรวมกับสถานีอนามัยมากอน แตเนื่องจากไมมีการเตรียมความพรอมดานกฎระเบียบ
งบประมาณ เงินเดือน และสวัสดิการของบุคลากร ทําใหมีบุคลากรบางสวนของสถานีอนามัยไมยอมถาย
โอน เชน ในสถานีอนามัยบางปูมีบุคลากร 5 คน แตมีบุคลากรทีย่ ินดีถายโอนมาเพียง 3 คน อีก 2 คนขอยาย
ไปทีอ่ ื่น เมื่อถายโอนแลวภาระจึงตกหนักอยูกับบุคลากร 3 คนที่ตองใหบริการเทาเดิม ในกรณีนีท้ างนายก
องคการบริหารสวนตําบลเห็นวา กระทรวงสาธารณสุขควรจะเฉลีย่ หรือจัดสรรใหบุคลากรทีม่ ีความสมัคร
ใจถายโอนมาพื้นที่อื่นๆ เพื่อใหครบตามหลักเกณฑที่กําหนดใหสถานีอนามัยตองมีบุคลากรอยางนอย 5 คน
ปญหาการขาดแคลนเรื อ่ งบุ ค ลากรนีไ้ ดสง ผลตอการประเมินดวย ภายหลังการถา ยโอนสถานี
อนามัยในระยะแรกนั้น องคการบริหารสวนตําบลปากพูนไดรับแจงวากระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการ
ประเมินคุณภาพสถานีอนามัยที่ไดรับการถายโอน แมจะทราบดีวาบุคลากรที่มีอยูมีเพียง 3 คน เทานั้น ซึ่ง
เมือ่ เทียบกับจํานวนประชากรที่ตองใหบริการนัน้ ถือไดวาไมสอดคลองกับเกณฑทีก่ ําหนดไว ทางองคการ
บริหารสวนตําบลจึงไดทักทวงไปทางกระทรวงสาธารณสุข เพราะจะไมเปนธรรมในการประเมิน ประเด็นนี้
ทางนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน เห็นวาเปนการสะทอนความไมจริงใจในการถายโอนใหประสบ
ความสําเร็จของกระทรวงสาธารณสุข 62
ป ญ หาประการต อ มาคื อ ความไม ชั ด เจนของกฎระเบี ย บ เมื ่อ มี ก ารถ า ยโอนแล ว ปรากฏว า
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ไมมีความชัดเจน จนแทบไมสามารถดําเนินการอะไรไดเลย เชน การเบิกจาย
งบประมาณตางๆในสวนของสถานีอนามัยหลังถายโอนก็ไมสามารถใช กฎระเบียบ ขอบังคับของกระทรวง
สาธารณสุขได จึงตองหันมาหากฎระเบียบขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย แตขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับ
สถานีอนามัยก็ยังไมออกมาแมวาจะผานการถายโอนมาเปนเวลา 2 ปแลวก็ตาม การตัดสินใจตางๆในชวงตน
จึงยากมาก ทางแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลปากพูน คือการแกปญหาเฉพาะหนา ดวยการอนุโลม
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ใชระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิม แตสั่งการ และบริหารจัดการโดยองคการบริหาร
สวนตําบล
การปรับเปลี่ยนดานการบริหารงานบุคคลก็เปนปญหาอีกประการหนึง่ คือการที่สถานีอนามัยมาอยู
ใกลชิ ดกับ สายการบังคับบัญชาเชนนี้ ทําใหเกิดความเขมงวดตอการบริหารงานบุคคลเพิม่ ขึน้ เชนเวลา
ปฏิบัติงาน เนื่องจากกอนที่จะมีการถายโอน เจาหนาที่ของสถานีอามัยจะทํางานแคครึ่งวันเชาเทานั้น และ
ครึ่งบายจะเปนการลงพื้นที่ (ซึ่งไมมีการควบคุมหรือรายงานการใชเวลาชวงนี้แตอยางใด) แตเมือ่ มาสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตองทํางานเต็มเวลา ถามาสายหลัง 08.30 น.ก็จะตองเซ็นชื่อใตเสนแดงและจะมีผล
ตอการประเมินผลปลายป ทําใหเจาหนาที่เกิดความรูสึกอึดอัดบาง ประเด็นนี้ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพใน
การควบคุม เมือ่ มีการถายโอนอํานาจมายังองคกรปกครองทองถิน่ ทีใ่ กลชิดกับการปฏิบัติงานของสถานี
อนามัยมากกวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกลาววา “ที่ผานมากระทรวงสาธารณสุขหยอนยานเรื่องการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรซึ่งอาจเปนเพราะอยูไกลหูไกลตาเจานาย แตเมือ่ มาอยูก ับองคการ
บริหารสวนตําบลตองอยูทามกลางเจานายซึ่งเปนประชาชนทั้งตําบลจะปฏิบัติตัวแบบเดิมไมได”63
ทั้งนี้แนวทางที่องคการบริหารสวนตําบลปากพูนใชในการแกปญหา ไดแก
(1) สรางบุลากรดานสาธารณสุขขึ้นมาเอง โดยการใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ อาทิ พยาบาล
ศาสตร 5 คน เทคนิคการแพทย 1 คน เภสัชศาสตร 1 คน กายภาพบําบัด 1 คนและสาธารณสุขศาสตร 2 คน
(2) จางบุคลากรเพิม่ และปรับโครงสรางในสถานีอนามัยใหม จากเดิมทีส่ ถานีอนามัยมี บุคลากร
ดังนีค้ ือ หัวหนาสถานีอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน พยาบาลวิชาชีพ แต
เพื่อใหการทํางานไดเต็มที่จึงเพิม่ บุคลากรอีกหลายตําแหนง เชน ทันตแพทย เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล นัก
กายภาพบํ า บั ด เจ า หน า ที ่พั ส ดุ เจ า หน า ที ่ธุ ร การ นั ก การภารโรง แม บ า น เป น ต น นอกจากนี ้ยั ง สร า ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(ผูใหญ) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านทีม่ ีกลุม อายุนอย
กวา หรือทีเ่ รียกวา “อสม.นอย” รวมถึงรัฐมนตรีฝายตางๆ เพือ่ ชวยงานดานสาธารณสุข ซึ่งคนกลุมนี้จะ
ไดรับคาตอบแทนซึ่งเรียกวาของรางวัลสําหรับผูเสียสละทางสังคม
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(3) จัดสรรงบประมาณเพือ่ ปรับปรุงสถานีอนามัยเพือ่ รองรับการบริการของประชาชนใหมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น
ดานความเห็นของเจาหนาทีส่ ถานีอนามัยดานการถายโอนนัน้ หัวหนาสถานีอนามัยบางปู ซึ่งเปนผู
มีความอาวุโส ทางดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ มีความตองการนํารองในการถายโอนอํานาจ เพื่อที่จะไดศึกษา
รูปแบบการถายโอนอํานาจ ศึกษาปญหา อุปสรรค และแกไข ปญหาใหเรียบรอย โดยทําเปนรูปแบบการ
ทํางานที่ชัดเจนไวใหเจาหนาทีร่ ุนตอมาไดบริหารจัดการตอ สวนเจาหนาทีข่ องสถานีอนามัยปากพูน ก็เห็น
วาเมื่อพระราชบัญญัติออกมาแลว ไมวาไปทางไหน ก็ตองถายโอนอยูด ี ไมชาก็เร็ว และมีการทํางานกับ
องคการบริหารสวนตําบลมากอนแลวจึงไมเห็นวาจะเปนปญหาหากถายโอนไปกอน
เจาหนาที่สถานีอนามัยมีทัศนคติตอการทํางานภายใตสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปใน
ทางบวก หัวหนาสถานีอนามัยบางปู และ สถานีอนามัย ปากพูน มองวาการถายโอนอํานาจสูองคการบริหาร
สวนตําบลเปนเรื่องดี เนือ่ งจาก สุขภาพเปนเรือ่ งของชุมชน ยอมไมมีใครรูดีเทาชุมชน ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลก็เปนสวนหนึ่งของชุมชน นอกจากนี้ ยังไดเพือ่ นรวมงานในการทํางานเพิม่ มากขึน้ ซึ่งเดิมนัน้ ก็
ทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอยู แลว แตเปนการทํางานแบบประสาน ความเปนเจาของยังมี
นอย เมือ่ มีการถายโอนอํานาจความเปนเจาของทีจ่ ะรวมกันคิดแกไขปญหามีมากขึน้ มีภาคีเครือขายในการ
ทํางานที่เขมแข็งขึ้น
ในเรื่องการบริหารงานระหวางองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยนัน้ เจาหนาที่สถานี
อนามัยทัง้ 2 แหง เห็นวาทําไดเร็วขึน้ เนือ่ งจาก ไมมีระเบียบกฎเกณฑมากนัก วิธีการควบคุมกํากับจะเปน
วิธีการกํากับหลัง คือ เสนอเรื่องขึ้นไป เมื่อเห็นชอบ และเปนสิ่งที่ดี ก็ลงมือปฏิบัติไดเลย แตตองมีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดภายหลัง แตหลังการถายโอนทําใหมีปริมาณงานดานเอกสารและการจัดทํารายงาน
เพิม่ มากขึ้น เพราะการรายงานทีต่ องรายงาน ตอ โรงพยาบาลอําเภอสาธารณสุขอําเภอ และ สปสช ยังคง
เหมือนเดิม เพราะเปนสายการประสานงานและการดูแลเรือ่ งคุณภาพ แตตองรายงานเพิม่ การรายงานการ
ปฏิบัติงานมายังองคการบริหารสวนตําบลอีกดวย
สวนสําคัญในการชวยตัดสินใจ ของเจาหนาที่อนามัย คือ แนวคิดของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล เจาหนาทีส่ ถานีอนามัย ทั้ง 2 แหงใหความเห็นตรงกันวา หากไมใชนายกองคการบริหารสวนตําบล
นายธนาวุฒิ ก็ไมแนใจวา จะไดเชนนีห้ รือไม ดังนัน้ ตัวผูบ ริหารจึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางทัศนคติเชิง
บวกตอการถายโอน
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มุมมองของเจาหนาที่สถานีอนามัยตอนายธนาวุฒิ นายกองคการบริหารสวนตําบล
1. เห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลเปนคนใหโอกาสคนทํางาน คิดไดเทาไหร ทําไดเลย คน
ที่ตั้งใจทํางานเมื่อมาอยูกับองคการบริหารสวนตําบลนี้จะสบาย แตหากใครไมทํางานมาสังกัดอยูกับนายก
คนนี้ก็จะลําบาก
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลทํางานอยางเต็มที่ แมแตระยะที่ยังไมมีการถายโอนทางองคการ
บริหารสวนตําบลก็ใหการสนับสนุน และเต็มใจที่จะชวยเหลืออยางเต็มที่ เชน เมื่อครั้งสถานีอนามัยปากพูน
จะสงประกวดสถานีอนามัย นายธนาวุฒิ ไดมาดูเรื่องภูมิทัศน และชวยลงมือทําเอง เพราะเห็นวาเมื่อจะลง
แขงขันกับคนอื่นแลวก็ตองทําใหทองถิ่นของตนดูดีที่สุด
3. เห็นวาบุคลิกของนายธนาวุฒิ มีภาวะความเปนผูนําสูง เพราะเปนคนเอาจริงเอาจัง และเฉียบขาด
ในการบริหารงาน 64
ดานความคิดเห็นของประชาชน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตํ า บล เพราะให ค วามสํ า คั ญกับ เรือ่ งสาธารณสุข และตัวนายกองคก ารบริหารสวนตํา บลก็
พยายามปลูกฝงใหประชาชนดูแลรักษาสุขภาพทั้งผูใ หญและเด็ก ทางศูนยเด็กเล็กทีท่ างองคการบริหารสวน
ตําบลบริหารงานอยูก็เนนใหเด็กรูจ ักดูแลสุขภาวะ มีการตั้งอสม.นอย คือเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานเพื่อใหเด็กมีความรูเรื่องสุขภาพดวย
3.1.3 กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยที่ริเริ่มโดยสถานีอนามัย
1) องคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
องคการบริหารสวนตําบลนาพูกับการถายโอนสถานีอนามัย เกิดจากการริเริ่มกระบวนการมาจาก
แนวคิดและการผลักดันของบุคลากรของสถานีอนามัยนาพู ไดแก นายประสงค ชัยชนะ (หัวหนาสถานี
อนามัย) นางสาวปณณวิชย ยุทธกิจจํานง (พยาบาลวิชาชีพ 7) และนางสาวลฎาภา ละชินลา (เจาหนาทีส่ ถานี
อนามัย) ที่เล็งเห็นวาสถานีอนามัยมีความเหมาะสมทีจ่ ะไดรับการถายโอนและเล็งเห็นถึงประโยชนทีก่ าร
บริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยจะมีความเขมแข็งมากขึ้น ประกอบกับการดําเนินงานที่ผานมาไดมีการ
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อนามัย [book – online] (GotoKnow.org, accessed พฤษภาคม 2552), available from
http://gotoknow.org/blog/gampu/182030.; Internet.
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ประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ระหวางสถานีอนามัยและองคการบริหารสวนตําบลนาพู
มาเปนระยะเวลานาน ทัง้ ในดานงบประมาณและการจัดกิจกรรมในพืน้ ที่ ทําใหทางเจาหนาทีข่ องสถานี
อนามัยดําเนินการตอบรับตอกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ขอถายโอนเขามาสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
นาพู โดยไมไดแจงใหทางองคการบริหารสวนตําบลทราบมากอน 65 และในภายหลังเมื่อมีเอกสารแจงมายัง
องคการบริหารสวนตําบล เรือ่ งสถานีอนามัยนาพูข อรับการถายโอน ซึง่ ทางผูบ ริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ก็ไมไดมีความขัดของแตอยางใด 66
ทั้งนี้ ตามระเบียบการดําเนินการใดๆ ในทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองเสนอเรื่องการ
ขอรับการถายโอนเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบนั้น สภาองคการบริหาร
สวนตํ าบลนาพู  ได มีม ติใ นที ่ประชุม สภาสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 10 กันยายน 2550
เห็นชอบใหรับโอนสถานีอนามัยบานนาพู สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประเด็นที่มีการอภิปรายในการประชุมครั้งนี้ คือการตั้งคําถามเกี่ยวกับ
การถายโอนภารกิจของสถานีอนามัย งบประมาณและบุคลากร ซึ่งสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล มี
ความเห็นวาหากมีการรับโอนและไดมีการโอนทั้งภารกิจ งบประมาณและบุคลากรมาพรอมกันแลว จะทํา
ใหทางองคการบริหารสวนตําบล สามารถกํากับดูแลในดานการบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกจากนี้แลว ยังมีความเห็นวาที่ผานมา องคการบริหารสวนตํา บลนาพูไดจัดสรรงบประมาณในดา น
สาธารณสุขใหแกสถานีอนามัยทุกป การถายโอนสถานีอนามัยจะทําให องคการบริหารสวนตําบล จะไดไม
ตองทํางานซ้ําซอนกันกับสถานีอนามัยประชุม โดยใหมีกระบวนการเตรียมความพรอม การแจงเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของและแจงเจาหนาทีป่ รับกรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับบุคคลากรดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมให
ดําเนินการปรับกรอบอัตรากําลังตอไป โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับสถานีอนามัยนาพู ดวยคะแนน
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ประสงค ชัยชนะ, ปณณวิชย ยุทธกิจจํานง และ ลฎาภา ละชินลา,สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, องคการบริหาร

สวนตําบลนาพู, อุดรธานี, เมษายน 2552.
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อํานวย อินทรธิราช,สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, องคการบริหารสวนตําบลนาพู, อุดรธานี, เมษายน 2552.
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สภาองคการบริหารสวนตําบลนาพู, รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาพู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่

1/2550 วันที่ 10 กันยายน 2550 ณ องคการบริหารสวนตําบลนาพู เชียงใหม (เชียงใหม: สภาองคการบริหารสวนตําบลนาพู,
2550).
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ในสวนของบรรยากาศในพื้นที่ แมวาทางผูบริหารและสภา องคการบริหารสวนตําบล จะไมมี
ขอขัดของในการลงมติรับการถายโอนสถานีอนามัยนาพู แตในชวงแรกของการมีกระแสขาวการขอถายโอน
ของสถานีอนามัยซึง่ ยังไมมีความเขาใจและความชัดเจนในเรือ่ งนี้มากนัก ซึง่ ความเคลือ่ นไหวในพืน้ ทีท่ ี่
เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
(1) องคการบริหารสวนตําบล
ดวยการถายโอนสถานีอนามัย เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล ทําใหเกิด
ความวิตกกังวลในสวนของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวา การรับถายโอนสถานีอนามัยอาจมีผล
ตอการสูญเสียอัตราบุคลากร สัดสวนการปรับขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนตางๆ ที่ทางสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล เคยไดรับตลอดจนปญหาเรือ่ งการบังคับบัญชา เนื่องจากมีวัฒนธรรมองคกรที่ตางกัน
อีกทั้งขั้นตําแหนง (ซี) ที่บุคลากรของสถานีอนามัยสูงกวาปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งปจจุบัน
ไดมีการทําความเขาใจมากขึ้น แตความชัดเจนในเรื่องนโยบายและเรื่องการปรับขั้นตําแหนง-เงินเดือน ยังคง
มีปญหาอยู
(2) ประชาชนในพื้นที่
ในชวงแรกประชาชนสวนใหญไมเห็นดวยกับการถายโอนสถานีอนามัย เนื่องจากมีความกังวลใจ
วาเมื่อมีก ารถา ยโอนแลว จะทําใหการบริหารงานและการใหบริการของสถานีอนามัยดีขึ้นหรือไม ซึ่ง
หลังจากการทําประชาคมและลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจของผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและ
เจาหนาที่ของสถานีอนามัยอยูบอยครั้ง ทําใหประชาชนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 3.5 แสดงสถานที่สถานีอนามัยตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

3.2 โครงสรางและตัวแสดงทางการเมืองในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่ท่ี
ทําการศึกษา
ดังที่ไดอธิบายไปแลวในบทที่ 2 วา “การเมือง” เปนเรื่องที่เกี่ยวของการใชอํานาจในการจัดสรรสิ่ง
ที่มีคุณค าตอสังคม จึงทําใหก ารเมืองเปนการตอสูกันเพื่อใหไดม าซึ่งอํา นาจและอิท ธิพลในการบริหาร
กิจการสาธารณะ เนื่องจากอํานาจที่ใชในการแขงขันมีทั้งอํานาจทีเ่ ปนทางการตามตําแหนง และอํานาจที่ไม
เปนทางการ (ทั้งโดยผูที่มีตําแหนงหรือไมมีตําแหนงก็ได) ในรูปแบบทีห่ ลากหลายซึ่งรวมทั้ง อิทธิพล บารมี
ความอาวุโส ความรู รวมไปถึงความเกรงใจ ดังนั้น การศึกษาการเมืองในระดับพื้นที่ในที่นี้จึงสนใจที่จะ
อธิบายการที่ผูมีอํานาจในตําแหนงที่เปนทางการ และผูมีอํานาจแบบไมเปนทางการเขามามีสวนเกี่ยวของ
เชน การนําเสนอ กดดัน ชักจูง เพือ่ ใหไดมาซึง่ การตัดสินใจที่เปนประโยชนกับตน เปนตน โดยการทํา
ความเขาใจการเมืองของการถายโอนสถานีอนามัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาในบทนี้จะอาศัยการทําความ
เขาใจผานกรอบโครงสรางอํานาจทางการเมือง ซึ่งหมายถึง การศึกษาวา “ใครคือผูม ีอํานาจ อํานาจเกีย่ วพัน
กับใคร และมีการใชอํานาจอยางไรในบริบทที่กําหนด”
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ดวยเหตุผลขางตน การอธิบายในสวนทีส่ องของบทนี้นีจ้ ึงอาจกลาวไดวา เปนการอธิบายเกีย่ วกับ
“บริ บททางการเมืองภายในทองถิ่นหรือพืน้ ที่ที่ทํา การศึก ษา” ในสวนที่เกี่ยวของกับ การถา ยโอนสถานี
อนามัย ซึ่งในการทําความเขาใจบริบททางการเมืองดังกลาว สามารถพิจารณาไดจาก 2 องคประกอบสําคัญ
คือ องคประกอบดานตัวแสดงทางการเมือง และองคประกอบดานโครงสรางทางการเมืองหรือกลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดงทางการเมืองตาง ๆ ในพื้นที่ทําการศึกษา ซึ่งองคประกอบทั้ง 2 สวน
ดังกลาวจะเปนภาพสะทอนสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการเมืองภายในทองถิ่นและการ
ถายโอนสถานีอนามัยวามีลักษณะอยางไรในแตละพืน้ ทีท่ ีเ่ ปนกรณีศึกษา โดยเมือ่ จําแนกตามกรณีหรือพื้นที่
ที่ทําการศึกษาแลว สามารถสรุปบริบททางการเมืองตามตัวแ แสดงและโครงสรางทางการเมืองทีเ่ กี่ยวของ
ในแตละพื้นที่ ไดดังนี้
3.2.1 เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ในกรณีของเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมนั้น ตัวแสดงทางการเมืองที่มีความ
เกี่ยวของในการถายโอนสถานีอนามัย ประกอบดวย
1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวแสดงทางการเมืองแรกทีม่ ีบทบาทสําคัญในเทศบาลตําบลสุเทพ ไดแก ผูบ ริหารของเทศบาล
ตําบลสุเทพ นายทวีพงษ หินคํา ซึง่ ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ โดยนายทวีพงษนัน้ เดิมเปน
คนนอกพืน้ ทีซ่ ึ่งยายทะเบีย นบานเขามาเพือ่ เปาหมายในการเขา สูตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นในพื้นที่
เทศบาลตําบลสุเทพ ซึ่งกอนที่จะมาลงสมัครแขงขันในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสุเทพนัน้
เขาเคยดํารงตําแหนงสมาชิสภาเทศบาลนครเชียงใหมมากอนและเปนเครือขายกลุมการเมืองเดียวกันนายบุญ
เลิศ บูรณุปกรณ 68 การยายทะเบียนบานเขามาในเขตเทศบาลสุเทพนัน้ ทําใหนายทวีพงษไดมีความสัมพันธ
กับกลุมตระกูลพลับพลาทองซึง่ เปนนักการเมืองทองถิ่นเดิม และกลุมตระกูลพลับพลาทองนี้เอง ทีเ่ ปนฐาน
เสียงใหโดยเฉพาะในเขตชุมชนเกา ในชวงการรณรงคหาเสียงเลือกตัง้ นอกจากไดรับความนิยมจากกลุม
ตระกู ล พลั บ พลาทองแล ว นายทวี พ งษ ยั ง ได ห าเสี ย งในหมู ช นชั น้ กลางที ท่ ํ า งานเกี ย่ วข อ งกั บ
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม และผู ป ฏิ บั ติง านองคก รพัฒนาเอกชนทีต่ ั ้ง รกรากอยูใ นซอยวัดอุโมงค โดยเนน
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นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2543-2550 ซึ่งมีสายสัมพันธที่ดีกับพรรคไทยรักไทยซึ่งตอมา คือ พรรคพลัง

ประชาชนและพรรคเพื่อไทย ในปจจุบนั – ผูวิจัย.
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นโยบายดานสิง่ แวดลอม และสัญญาจะออกเทศบัญญัติหามสรางตึกสูง ทําใหไดรับความนิยมในหมูชนชั้น
กลางเหลานี้ดวย เขาจึงไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสุเทพ เมื่อเดือนธันวาคม
ป พ.ศ. 2550
ในด า นทั ศ นคติ ท างการเมื อ งนั ้น นายทวี พ งษ ค อ นข า งสนั บ สนุ น ความเป น อิ ส ระของในการ
ปกครองของทองถิ่น โดยตองการใหมีการลดการควบคุมการบริหารทองถิ่นจากสวนกลาง อีกทั้งเขายังมี
จุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนในการไมสนับสนุนการัฐประหาร และเห็นวารัฐบาลควรจะกระจายงบประมาณ
มาใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ มากกวาทีเ่ ปนอยู เขาเห็นวาการทีร่ ัฐบาลมีการใชจายจากสวนกลางมาก
และยังตัดงบประมาณของทองถิน่ ไปเปนจํานวนมากนัน้ เพือ่ จุดประสงคในทางการเมืองในแงของการนํา
งบประมาณทีต่ ัดไปจากทองถิ่นไปใชเปนฐานดานเงินทุนสนับสนุนพรรคของตนเองในการเลือกตั้งครั้ง
ตอไป ซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง 69
สําหรับเรื่องของการถายโอนสถานีอนามัยนั้น นายทวีพงษไมไดมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
เนื่องจากในชวงทีท่ ําการวิจัยนั้น (กุมภาพันธ-กรกฎาคม 2552) นายทวีพงษ อยูใ นสถานภาพที่ไมมัน่ คง
เนื่องจากมีการร องเรี ยนเรื่องทุจริตการเลือกตั้ง และรอผลการชี้ข าดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจาก
สวนกลาง อีกทั้งยังอยูในชวงที่คณะกรรมการปราบปรามการทุกจริตแหงชาติ (ปปช.) ตรวจสอบเรื่องทุจริต
อีกดวย กลาวคือ ในชวงของการศึกษาวิจัย นายทวีพงษ กําลังถูกตรวจสอบในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการ
สั่งซื้อยาไขหวัดนกเกินความจําเปน ทัง้ ยังมีเรือ่ งรองเรียน อยูท ี่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีทุจริต
การเลื อ กตั ้ง โดยคณะกรรมการการเลื อกตั ้ง ประจํ า จัง หวัด เชี ย งใหม ไ ดพิ จ ารณาความผิ ด ไปแลว โดย
กรรมการ

5 ทาน ใหใบแดง 1 ทาน ใบเหลือง 3 ทาน และใบเขียว 1 ทาน ทําใหการทํางานของนายทวี

พงษในชวงที่เก็บขอมูลเปนชวงที่เกิดความไมมั่นคง เพราะไมมั่นใจวาคณะกรรมการการเลือกตัง้ จะตัดสิน
ใหพนจากตําแหนงหรือไม และเขาไดวางตัวรองนายกเทศมนตรี (นายประสาตร ลอมลาย) ไวหากเกิดกรณี
จะตองพนจากตําแหนง แตภายหลังนายทวีพงษก็พนจากขอรองเรียนตางๆและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
นายกเทศมนตรีตอไป แตในภาพรวมแลว นายทวีพงษก็เห็นดวยกับการถายโอนอํานาจใหกับทองถิ่น
เพราะเปนเรื่องที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติเอาไว
2) ขาราชการและพนักงานเทศบาล
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ทวีพงษ หินคํา, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, เทศบาลตําบลสุเทพ, เชียงใหม, พฤษภาคม 2552.
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ตัวแสดงทางการเมืองทีม่ ีความสําคัญอีกคนหนึ่งในกรณีศึกษานี้ คือ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร ที่
ดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์นั้นไดทํางานมาตัง้ แตกอนที่องคการบริหารสวน
ตําบลสุเทพจะยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล เขามีความใกลชิดกับกลุมการเมืองเดิมคือกลุม ของนายการุณ
คลายคลึง ดังจะเห็นไดจากการชวยนายการุณในการจับฉลากใหไดหมายเลข 1 ในการเลือกตั้ง แตฝายนาย
ทวี พ งษ นํา หลั ก ฐานมาเผยแพร ทํ า ให ต องมีก ารจั บ ฉลากใหม อีก ทั้ง นายธัญ ศัก ดิ์ยัง มีค วามขัด แย ง กั บ
นายกเทศมนตรีของเทศบาลตําบล ซึง่ ก็คือ นายทวีพงษ ตั้งแตในชวงแรกที่นายทวีพงษเขามารับตําแหนง
นายกเทศมนตรี โดยนายธัญศักดิ์ ไดขอลาราชการเพื่อเขารับการฝกอบรมเปนเวลา 3 เดือน ในชวงที่นายทวี
พงษ ในฐานะผูไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเขามารับตําแหนงใหม ทําใหเกิดปญหาการบริหารที่
ชะงักงัน จนนายทวีพงษตองแกปญหาดวยการใหมีการแกไขกฎเทศบัญญัติ เพือ่ ใหการดําเนินงานตางๆ เปน
อํานาจของนายกเทศมนตรีในการพิจารณา แตการลาราชการของปลัดก็ทําใหงานหลายอยางที่ปลัดจะตอง
เซ็นเอกสารไมสามารถดําเนินไปได
นอกจากนีแ้ ลว ความขัดแยงดังกลาว ยังมีตัวอยางในกรณีของการเลื่อนขั้นจากระดับ 8 ไประดับ 9
ของปลัดเทศบาล ซึ่งก็คือนายธัญศักดิ์ ที่ไมมีการปรับระดับขั้นเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงดวยเงื่อนไข
หรืออุปสรรคตางๆ ทีถ่ ูกตัง้ ขอสังเกตวามีผลจากฝายการเมือง ซึ่งเหตุการณนี้ยังไดทําใหขาราชการและ
พนักงานคนอืน่ ไมกลาแสดงบทบาทใกลชิดหรือเอนเอียงไปทางกลุม การเมืองเกา โดยผลจากบรรยากาศ
ความขัดแยงในเทศบาลตําบลสุเทพที่เกิดขึ้นไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในชวงที่ทําการศึกษา ในลักษณะ
ของการที่ขาราชการทุกคนที่ใหสัมภาษณไมคอยตอบคําถาม ตอบเพียงตามระเบียบและระมัดระวังตัว
3) หัวหนาสถานีอนามัยและขาราชการกองสาธารณสุข
นายธีรพันธ เตชะ หรือที่คนในพืน้ ทีเ่ รียกันวา “หมอตอย” ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาสถานีอนามัย
และรักษาการหัวหนากอง สาธารณสุขเทศบาลตําบลสุเทพ เปนตัวแสดงทางการเมืองทีส่ ําคัญอีกคนหนึง่ ใน
เทศบาลตําบลสุเทพ โดยนายธีรพันธยายมาจากสถานีอนามัยสันทราย เพราะสนใจในการถายโอน และมี
เหตุผลสวนที่ตองการทํางานใกลบาน ซึ่งนายธีรพันธนั้นมีสายสัมพันธที่ดีและเปนเครือญาติกับกลุมตระกูล
พลับพลาทอง พิจารณาไดจากการที่นายปรีชา พลับพลาทอง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เปนบุคคลสํา คัญทีช่ ักชวนนายธีรพันธใ หมาเปนหัวหนาสถานีอนามัย และทางผูบ ริหารเทศบาลก็เสนอ
ตําแหนงหัวหนากองสาธารณสุขให โดยการยายของนายธีรพันธนั้นเกิดขึ้นกอนทีก่ ารถายโอนจะเสร็จสิ้น
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ซึ่งผลจากความใกลชิดและเปนเครือญาติกับกลุมการเมืองทีค่ รองอํานาจอยูในพืน้ ทีท่ ําใหนายธีรพันธทํางาน
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดอยางราบรื่น
อยางไรก็ดี แมวานายธีรพันธจะใกลชิดกับกลุม พลับพลาทอง แตก็ไดพยายามที่จะดํารงความเปน
กลางในทางการเมือง เนื่องจากคิดวาตนเปนคนในพื้นทีแ่ ละไมตองการยายไปไหนอีกแลว เขาพยายามให
การทํางานของทีมกองสาธารณะสุขและสถานีอนามัยเปนไปอยางรัดกุม งานสวนไหนที่มีผลเชือ่ มโยงตอ
งานการเมืองจะพยายามไมเขาไปยุง เกี่ยวในฐานะผูบริหาร แตจะทําในฐานะผูปฏิบัติงานเทานัน้ สวนใน
ดานทัศนคติทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจนั้น นายธีรพันธเปนผูที่สงเสริม
และสนับสนุนการกระจายอํานาจ แมวาจะเคยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แตเขาก็มีความเห็นวาการให
อํานาจทองถิ่นในการบริหารจัดการนั้นทําใหทองถิ่นมีงบประมาณในการบริหารงานที่มากกวา เมื่อมีเงิน
งบประมาณเขามาก็บริหารงานก็เปนไดอยางคลองตัว แตเขาก็ยอมรับวา การไปอยูกับเทศบาลอาจจะทําให
เกิดการเพิ่มขัน้ ตอนการสัง่ การ และมีความลาชาอยูบ าง เพราะตําแหนงการเมืองเปนงานทีม่ ีภารกิจมากและ
ตองลงพื้นที่พบปะประชาชน ทําใหการลงนามหรือดําเนินการทางเอกสารมีความลาชา
แมวาในชวงแรกนายธีรพันธจะเต็มใจในการถายโอน และเห็นวาจะทํางานรวมกับนายกเทศมนตรี
นายทวีพงษไดดี แตเขาก็เริ่มเห็นปญหาเกีย่ วกับการใชอํานาจทางการเมืองในทางลบตอการบริหารงาน ทํา
ใหเขาคิดวาการเมืองทองถิ่นนาจะมีการเปลี่ยนแปลงใหดีขึน้ เพราะเพียงไมนานประชาชนก็เริ่มเห็นปญหา
ของทีมผูบริหารเทศบาลทีน่ ําโดยนายทวีพงษ ทัง้ ยังมีใบปลิวที่เปนเอกสารเปดเผยความไมโปรงใสในการ
ทํางานของเทศบาลอีกดวย
ความไม ล งรอยกั น ในการทํ า งานระหว า งนายธี ร พั น ธ หั ว หน า สถานี อ นามั ย กั บ นายทวี พ งษ
นายกเทศมนตรี สะทอนใหเห็นจากการทีน่ ายธีรพันธไมไดรับการแตงตัง้ ใหดํารงตํา แหนง หัวหนากอง
สาธารณสุข และยังถูกปลดออกจากการรักษาการ ในชวงกลางป พ.ศ. 2552 โดยเหลือตําแหนงหัวหนา
สถานีอนามัยเพียงตําแหนงเดียว ทางเทศบาลไดแตงตั้งนางกัลหา อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งเปนเจาหนาที่สถานี
อนามัย เขามารับตําแหนงรักษาการแทน โดยไมมีการแตงตั้งใครเขามาดํารงตําแหนงนี้อยางถาวร 70
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ในการติดตามประเมินผลอีกครัง้ หนึ่ง (พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) นัน้ ปรากฏวาความขัดแยงระหวางเทศบาลกับสถานี

อนามัยรุนแรงขึน้ สบายใจและความไมมั่นคง จนทําใหหัวหนาสถานีอนามัยนายธีรพันธและเจาหนาที่ทุกคนยกเวนนางกัล
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ในสวนของเจาหนาที่สถานีอนามัยและขาราชการกองสาธารณสุขคนอื่น ๆ นั้นก็พยายามที่จะวางตัว
เปนกลาง ไมเขาไปยุงเกี่ยวในเชิงนโยบายการบริหารและงบประมาณ แตเจาหนาที่ก็มีความรูสึกวาการที่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมานั่งประจําที่สถานีอนามัย เปนความตัง้ ใจของกลุม ผูบ ริหาร
ทีส่ ง คนของตั วเองมาคอยดู ท า ที ข องเจ า หน า ทีส่ ถานีอนามัย กอ ให เกิด ความไมส บายใจในการทํา งาน
สําหรับในสวนของการปฏิบัติงานนั้น เจาหนาทีส่ ถานีอนามัยมีความพยายามใหการทํางานเปนไปอยาง
รัดกุม และพยายามใชทรัพยากรทุกอยางทีเ่ ทศบาลมีโดยไมเบิกจายงบเพิม่ เติมโดยไมจําเปน โดยลักษณะ
ของการทํางานจะเปนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ใหบริการชาวบานเปนสําคัญ
สําหรับทัศนคติตอการถายโอนหรือการกระจายอํานาจนั้น เจาหนาที่ที่อยูที่สถานีอนามัยมีความเห็น
สนับสนุนใหมีการถายโอนทัง้ หมด และพยายามปรับตัวใหกับการบริหารงานแบบใหม แตก็มีความเห็นวา
งานมีมากขึน้ และเยอะกวากําลังคน สงผลใหการทํางานบางครัง้ ไมมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังตองทํางาน
ตามใจฝายการเมือง ซึ่งฝายการเมืองนั้นตองเอาใจประชาชน บางทีประชาชนขอมาก็ตองสนองตอบ ทําให
บางครั้งการดําเนินงานก็ไมเปนไปตามกฎทีร่ ะบุไว นอกจากนีป้ ญหาอีกประการหนึง่ คือ หลังการถายโอน
มีงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น สถานีอนามัยเขาไปเกี่ยวของกับงานสิ่งแวดลอม งานปองกันและงานสรางเสริมสุข
ภาวะของประชาชน ซึ่งเจาหนาของสถานีอนามัยไมเคยทํางานเชิงรุกเพื่อบริการประชาชนมากอนทําใหตอง
ปรับตัวกันมากขึ้นกวาเดิม
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ตั ว แสดงที ่สํ า คั ญ ในทางการเมื อ งของเทศบาลตํ า บลสุ เ ทพและสนั บ สนุ น นายทวี พ งษ หรื อ
นายกเทศมนตรีคนปจจุบัน (ธันวาคม พ.ศ. 2550-2553) อีกคนหนึง่ ไดแก นายปรีชา พลับพลาทอง (กอน
ถา ยโอนสถานี อนามั ยดํ า รงตํ าแหนง เปนเลขากลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น ปจจุบันเปน
ประธาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลตําบลสุเทพ) ซึ่งเปนบุคคลที่ฝายการเมืองที่บริหารเทศบาล
ตําบลสุเทพชุดปจจุบัน แตงตั้งใหเปนประธานกลุมเพื่อเปนฐานเสียงและถูกวางตัวใหลงสมัครแขงขันรับ
เลือกตัง้ ตําแหนงนายกเทศมนตรีตอจากนายทวีพงษ หากนายทวีพงษโดนใบแดงจากกรณีทีไ่ ดมีการอธิบาย
ไปแลว
หา ขอโอนยายกลับไปยังเพราะนายกเทศมนตรีพยายามใหเจาหนาที่สถานีอนามัยดําเนินตามนโยบายที่เจาหนาที่ไมเต็มใจ
ใหความรวมมือ เกิดภาวะความไมกระทรวงสาธารณสุข นับเปนกรณีความลมเหลวในการถายโอน.
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5) ผูนําชุมชน
ผูนําชุมชนก็ถือเปนตัวแสดงในทางการเมืองทีส่ ําคัญอีกกลุม หนึ่ง โดยในกรณีของเทศบาลตําบลสุ
เทพ ผูนําชุมชนจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ หนึ่งกลุม ตระกูลพลับพลาทองเปนฐานในชุมชนดัง้ เดิม และ
ชุมชนกองบิน 41 ซึง่ สนับสนุนนายทวีพงษ นายกเทศมนตรีคนปจจุบัน(พ.ศ. 2553) สองเปนกลุมของ
นายการุณ นายกองค ก ารบริ หารส วนตํ า บลกอนทีอ่ งคก ารบริ หารสวนตํา บลจะได รับ การยกฐานะเป น
เทศบาลในป พ.ศ. 2550 กลุมนี้มีชุมชนดั้งเดิมเปนฐานเชนกัน การที่มีผูน ําชุมชนแบงออกเปนสองสวนนี้
เอง ทําใหการทํางานของนายกเทศมนตรีคนปจจุบัน ไมคอยราบรื่นในพื้นที่ที่ไมใชเครือขายของตน และเกิด
ปญหาที่ทางกลุมการเมืองฝายตรงขามคอยจองจับผิด และเปดเผยหลักฐานทีเ่ ปนผลในทางลบตอทีมบริหาร
ของเทศบาลอยูอ ยางสม่าํ เสมอ ในเรือ่ งนีก้ ารทํางานของสถานีอนามัยก็ไดรับผลกระทบเพราะการลงพืน้ ที่
ประสานงานกับผูนําชุมชนจะถูกจับจองจากกลุมตรงขามของผูนําชุมชนนั้นๆเสมอ
ทางเทศบาลไดแกไขปญหานี้ โดยมีการจัดตัง้ ชุมชนขึน้ มาตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่
เทศบาลสามารถจัดตั้งชุมชนได โดยมีคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชนทําหนาที่ประสานงานกับทาง
เทศบาล เปนไปตามกระบวนการการมีสวนรวม ทําใหไมจําเปนตองผานกํานันผูใหญบานและกรรมการ
หมูบานตามที่เคยปฏิบัติมา การแกปญหานี้ในสายตาของผูนําชุมชนดัง้ เดิมเห็นวาเปนการทับซอนระหวาง
ชุมชนจัดตั้งโดยเทศบาล กับชุมชนหลักที่มีมาอยูแลว และยิ่งเพิ่มความซับซอนและขัดแยงมากยิ่งขึ้น
6) ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
นอกจากตัวแสดงหลักทีม่ ีบทบาทหนาทีแ่ ละอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการถายโอนสถานี
อนามัยของเทศบาลตําบลสุเทพตามทีไ่ ดนําเสนอขางตนแลว ผูมีสวนไดสวนเสียก็เปนตัวแสดงทีส่ ําคัญใน
กระบวนการถายโอน คือ อดีตรักษาการหัวหนากองสาธารณสุข คือนางณัฏฐกิตติ์ ซึง่ กลาวไดวา เปนผูมี
บทบาทสําคัญในการถายโอน ในการใหความรวมมือกับนายกองคการบริหารสวนตําบลคนกอนดําเนินการ
ในเรื่องการถายโอน เนื่องจากนางณัฏฐกิตติ์นั้นมีทัศนคติทีด่ ีตอการกระจายอํานาจ เขามีความเห็นวาหากทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเนนเรื่องการใหบริการจะทําใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด แตหลังจากที่มีการ
ยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล ดวยบุคลิกทีม่ ีความเปนตัวของตัวเองสูงทําใหนาง
ณัฏฐกิตติ์มีปญหาในการทํางานรวมกับนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายการจัดซื้อน้ํายาไขหวัด
นกจนเปนเหตุใหเกิดการรองเรียนไปทางคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดังที่กลาว
ขางตน
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ในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัยนั้น ในชวงเริม่ ตน นางณัฏฐกิตติย์ ังคงมีสวนสําคัญ
ในการรวมกําหนดแผนและนโยบาย เพราะปลัดเทศบาลยังเห็นถึงความสําคัญและพยายามสนับสนุนใหมี
บทบาทในการทํางานดานการถายโอนอยูเ สมอ แตเนือ่ งจากปญหาความขัดแยงกับนายกเทศมนตรีทําให
บทบาทของนางณัฏฐกิตติ์ในการถายโอนสถานีอนามัยของเทศบาลตําบลสุเทพตองลดลง จนนางณัฏฐกิตติ์
ตองขอยายไปเปนพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยบาลเทศบาลนครเชียงใหม
จากการแสดงใหเห็นถึงตัวแสดงทางการเมืองที่มีความสําคัญและเกีย่ วของกับการถายโอนสถานี
อนามัยในเทศบาลตําบลสุเทพนั้น ทําใหเห็นถึงบทบาทของตัวแสดงตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการถาย
โอนสถานีอนามัย แตบทบาทของตัวแสดงเหลานี้ไมไดดําเนินไปในลักษณะที่แยกสวนออกจากกัน หากแต
ดําเนินไปภายใตโครงสรางทางการเมืองของเทศบาลตําบลสุเทพทีม่ ีลักษณะของการแขงขันทางการเมือง
ของกลุมทางการเมืองในทองถิ่นที่สูง ดังจะเห็นไดจากภายหลังจากการยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลสุ
เทพเปนเทศบาลแลว ไดมีการจัดใหมีการเลือกตั้งเพื่อหาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีผูสมัคร
เปนผูบริหารจํานวนสองกลุม ไดแก กลุมของนายการุณ คลายคลึง อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลสุ
เทพ ที ่มี ฐ านเสี ย งเป น กลุ ม คนที ่อ าศั ย เป น ชุ ม ชนเมื อ งในบริ เ วณแถววั ด ร่ ํา เป ง และบริ เ วณหลั ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมตามซอยวัดอุโมงค และกลุมของนายทวีพงษ หินคํา ซึ่งมีเปนผูที่มีบารมีในทองถิ่น
และความนิยมในหมูชุมชนดั้งเดิม เชน ชุมชนบริเวณวัดโปงนอย บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพใน
ปจจุบัน บริเวณศูนยเด็กเล็ก บริเวณสนามกีฬาตําบลสุเทพ และชุมชนเผาลีซอ ซึง่ ทางกลุมไดชักชวนใหยาย
เขามาอยูในพื้นที่ สวนบนดอยสุเทพที่เปนอุทยานแหงชาติ โครงการหลวง และพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
นอกจากนั้นก็เปนกลุมคนตางถิ่นที่ยายเขามาอยูซึ่งคนกลุมนี้จะไมสนใจการเมืองทองถิ่น
โดยการแขงขันทางการเมืองในพืน้ ที่เทศบาลตําบลสุเทพนัน้ เริม่ ขึน้ ตัง้ แตวันทีม่ ีการจับหมายเลข
ผูส มัคร พิจารณาไดจากการทีม่ ีการรองเรียนในเรือ่ งของการแสดงบทบาททีไ่ มเปนกลางของนายธัญศักดิ์
แสงศรีจันทร (ปลัดเทศบาล) ในการจับหมายเลขผูสมัครที่เอื้อประโยชนใหแกกลุม ของนายการุณ คลายคลึง
เพื่อใหไดรับหมายเลขผูสมัครหมายเลข 1 สงผลใหตองมีการเปลีย่ นวิธีการจับหมายเลข ซึง่ ผลจากการ
เลือกตัง้ นายกเทศมนตรีในครัง้ นัน้ นายทวีพงษ หินคําไดรับการเลือกตัง้ เปนนายกเทศมนตรี และฝายของ
นายทวีพงษ หินคําก็ไดรับการเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 คน สวนฝายนายการุณ คลายคลึง
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 3 คน
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ทัง้ นี้ ไมเพียงแตบรรยากาศของการแขงขันทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตัง้ เทานัน้ แตในชวง
ระหวางดําเนินเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขมายังเทศบาล ยังไดเกิดความขัดแยง
ขึน้ ระหวางนางณัฏฐกิตติ์ ซึง่ ดํารงตําแหนงรักษาการกองสาธารณสุขและหัวหนาสถานีอนามัยในขณะนัน้
กับ นายทวีพงษ นายกเทศมนตรี ในเรื่องการตอบสนองนโยบายเรื่องการจัดซือ้ น้ํายาไขหวัดนกและยา
ไขเลือดออกของทางเทศบาล เนือ่ งจากหัวหนาสถานีอนามัยเห็นวามีความไมเหมาะสมในดานความจําเปน
และอาจนําไปสูการทุจริตได 71 ความขัดแยงที่เกิดขึน้ นําไปสูก ารเขามาแสดงบทบาทในการไกลเกลีย่ ความ
ขัดแยงระหวางสองฝายอยางไมเปนทางการโดยผูบัญชาการคายกาวิละซึง่ มีศักดิเ์ ปนพีเ่ ขยของนางณัฏฐกิตติ์
จนความขัดแย ง ก็ไ ด คลี ค่ ลายลง จากการทีน่ างณัฏ ฐกิตติต์ ัดสินใจยา ยไปเปนพยาบาลอยูท ีโ่ รงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม
อีกทั้งในระยะเวลาตอมา ชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลสุเทพก็ไดมีคําสั่งแตงตัง้ นาย
ธีรพันธ เตชะ หรือที่ประชาชนในพื้นที่เรียกวา หมอตอย ใหดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนากองสาธารณสุข
และหัวหนาสถานีอนามัยเทศบาลตําบลสุเทพ โดยนายธีรพันธไดยายมาจากเจาหนาที่สาธารณสุข อําเภอสัน
ทราย ดวยเหตุผลของการเปนคนในพื้นที่ ตองการทํางานใกลบาน ประกอบกับเปนผูที่มีบุคลิกและวิธีการ
ทํางานทีป่ ระนีประนอมกวานางณัฏฐกิตติ์และพยายามวางตัวเปนกลางทางการเมือง แมวาจะมีทาทีใกลชิด
กับกลุม ของนายทวีพงศนายกเทศมนตรีก็ตาม ซึง่ ในเดือนในเดือนตุลาคมปเดียวกันนัน้ กรมการปกครอง
และกระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติการโอนถายสถานีอนามัยสุเทพใหมาขึ้นกับเทศบาลตําบลสุเทพจนเปน
ผลสําเร็จ
3.2.2 เทศบาลตําบลบานฆอง จังหวัดราชบุรี
ในกรณีของเทศบาลตําบลบานฆองนัน้ ตัวแสดงทางการเมืองทีเ่ กี่ยวของกับการถายโอนสถานี
อนามัย ประกอบดวย
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ในชวงเวลาที่เก็บขอมูล (2552) นั้นนายทวีพงษ หินคํามีปญหาถูกรองเรียนเรื่องการทุจริตในกรณีสั่งซื้อยาไขหวัดนกเกิน

ความจําเปน ซึ่งทางนายทวีพงษเชื่อวาหมอนอยเปนผูที่รองเรียน และอยูในระหวางการตรวจสอบจากคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําใหทางเทศบาลไมตองการพูดคุยเรื่องการเมือง และไมใหความเห็นกรณีการถายโอน
สถานีอนามัยนัก สวนนายธีระพันธุ เตชะดํารงตําแหนงเพียงหัวหนาสถานีอนามัย ใหนางกัณหา อิศรางกูล ณ อยุธยา ดํารง
ตําแหนงรักษาการหัวหนากองสาธารณสุข.
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1) ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายอําพร เตียงเกตุ นายกเทศมนตรีคนปจจุบันถือไดวานอกจากเปนผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและในฐานะนักการเมืองทองถิน่ ยังถือไดวาเปนกลุมครองอํานาจในพื้นทีต่ ําบลบานฆอง ซึง่ ในดาน
ของประวัติสวนตัวนั้น นายอําพรเติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกร จบชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียน
ในพื ้น ที ่แ ละได แ ต ง งานกั บ ลู ก สาวของผู ที ่มี อิ ท ธิ พ ลในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ส ว นในด า นของ
ประสบการณในการทํางานนั้น เริ่มตนจากการเปนคนงานในโรงงานฆาสัตว จนกระทั่งป
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สําหรับเสนทางการเขาสูการเมืองทองถิ่นของนายอําพรนั้น เริ่มจากการเปนผูใหญบานและกาว
ขึ้นมาเปนกํานัน โดยการสนับสนุนจากนายเสนอ มุกดา อดีตกํานันตําบลบานฆองที่ไดลาออกจากตําแหนง
เพือ่ เปดทางใหนายอําพร และนายอําพรยังเคยไดรับพระราชทานรางวัลแหนบทองคําในชวงของการดํารง
ตํา แหนง กํา นั นอี ก ด วย ในเวลาต อมา นายอํา พรไดเขา สูเ สนทางการเมืองทองถิน่ ดวยการลงสมัค รรั บ
เลือกตั้งและไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานฆองในที่สุด
ในด า นความสั ม พั นธ ข องนายอํ า พรกับ คนในพืน้ ทีน่ ัน้ เปนไปอยา งดี เพราะนายอํา พรรวมงาน
เทศกาลตางๆ ของชาวบาน และไมเคยพลาดงานพิธีการทีส่ ําคัญๆ ในเขตเทศบาล แกนนําของชาวบานใน
หมูบานตางๆ จึงมีความสัมพันธที่ดีกับนายอําพร
นอกจากนี ้แ ล ว ยั ง กล า วได ว า นายอํ า พรยั ง มี ส ายสั ม พั น ธ ท างการเมื อ งใกล ชิ ด กั บ นั ก การเมื อ ง
ระดับชาติ คือ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งคุมฐานเสียงใน
จังหวัดราชบุรีไดอยางเหนียวแนน และยังมีสายสัมพันธกับนายไชยา สะสมทรัพย ซึง่ มีอิทธิพลเปนฐาน
คะแนนเสียงที่สําคัญใหกับพรรคไทยรักไทย (และพรรคพลังประชาชนในเวลาตอมา) ในพื้นที่ภาคกลาง
หลายจั ง หวั ด ส วนสมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรในพื้นที่ คือ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นั้นก็อยูใ นกลุม
การเมืองทีม่ ีสายสัมพันธรวมกัน อีกทัง้ นายอําพรยังมีเครือขายความสัมพันธทางการเมืองกับนายกองคการ
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จากคําบอกเลาของประชาชนในพืน้ ที่ กลาววา นายอําพร มีขา วประมาณเดือนสิงหาคม ตัง้ แต ปพ.ศ. 2539 หนังสือพิมพ

ไทยรัฐ คอลัมนเลขที่ 1 วิภาวดี ระบุวาผูใหญบานชื่อ อ. ในตําบลบานฆอง มีสวนพัวพันคายาเสพติดกับตํารวจนายหนึ่ง ซึ่ง
ประมาณปลายป พ.ศ. 2539 ภรรยานายอําพรถูกจับขอหามียาบา 8,000 เม็ด โดยมีพยานหลักฐานวาเขาไมไดมีสวนรูเ ห็น
หรือมีสวนเกี่ยวของกับคดีนี้ แมวาจะมีคดีดังกลาวแตนายอําพรก็ไดรับเลือกเปนกํานันตําบลบานฆองในป พ.ศ.2540.
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บริหารสวนตําบลและนายกเทศมนตรีหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ ทีต่ ําบลบานฆอง สงผลใหอิทธิพลของนายอําพร
สามารถคุมการเมืองทองถิ่นไดและมีฐานการเมืองระดับชาติที่มั่นคงคอยสนับสนุน
2) ผูนําชุมชน
ตัวแสดงที่สําคัญทางการเมืองในพื้นที่อีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมผูนําชุมชนซึ่งแบงออกเปน 2 ฝาย
โดยฝายแรก เปนฝายทีส่ นับสนุนคุณอําพร เตียงเกตุ นายกเทศมนตรีคนปจจุบัน ทีม่ ีเครือขายความสัมพันธ
กับนักการเมืองระดับชาติดังที่ไดอธิบายถึงไปแลว สวนอีกฝายหนึ่ง คือ กลุมทีส่ นับสนุนการทํางานดาน
ประชาสังคมของนายธัมมสัญญ อุมเอิบ ซึ่งนายธัมสัญญเปนผูนําคนสําคัญของเครือขายภาคประชาชนหลาย
เครือขาย ทําใหเปนผูมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมของภาคประชาสังคมในพื้นที่
3) ผูมีสวนไดสวนเสีย
นอกจากตัวแสดงขางตนแลว ผูมีสวนไดสวนเสียถือเปนตัวแสดงทีม่ ีความสําคัญอีกตัวแสดงหนึ่ง
ซึ่งรูปแบบของผูมีสวนไดสวนเสียในเทศบาลตําบลบานฆองจะมีลักษณะเปนเครือขายของประชาสังคมกลุม
ตางๆ โดยที่เกีย่ วของกับงานของสถานีอนามัย จะประกอบดวย 8 กลุม หลัก ทีอ่ ยูภ ายใตการนําและการ
ประสานงานของนายธัมมสัญญ ไดแก
(1) เครือขายราษฎรอาสาสมัครตานยาเสพติดบานบอมะกรูด ซึง่ มีผูนําคือ นายธัมมสัญญ อุมเอิบ
เกิดขึ้นจากความพยายามในการรวมกันแกไขปญหายาเสพติด โดยชุมชนเปนผูเลือกใหนายธัมสัญญเปน
หัวหนาชุดปฏิบัติการ ซึง่ มีการใชยุทธศาสตร 3 หยุดยัง้ คือ หยุดยัง้ ผูคา หยุดยั้งผูเ สพ และหยุดยั้งการติด
เพิ่ม ลักษณะงานของเครือขายจะมีความสัมพันธกับสถานีอนามัยในหลายดาน อาทิ การตรวจปสสาวะ
ผูป วยและเฝาระวังการบําบัดรักษา ติดตามประเมินผลผูปวยที่ติดยาในชุมชน และการตั้งจุดสกัดยาเสพติด
รวมกัน การตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลปใหมและสงกรานต ในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประสานงานขอมูล รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับการปองกัน-ปราบปรามซึ่งดําเนินการรวมกับเทศบาลบานฆอง
(2) กองทุนแมของแผนดินหมูที่ 4 6 7 และ8 ตําบลบานฆอง ผูนําคือ นายทองสุข ลาลาด โดย
เครือขายเปนเครือขายทีเ่ กิดจากการคัดเลือกของคณะกรรมการอําเภอโพธารามซึง่ ไดคัดเลือกใหบานบอ
มะกรูด หมูท ี่ 7 และหมูที่ 8 ตําบลบานฆอง ไดรับพระราชทานกองทุนแมของแผนดินในป พ.ศ. 2548 และ
พ.ศ. 2549 ตามลําดับ ในสวนความสัมพันธกับสถานีอนามัยนั้นจะเปนการบูรณาการดูแลกลุมเสี่ยง เยาวชน
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ในการแสดงกิจกรรมการกีฬา การแสดงกลองยาว โดยมีเทศบาลตําบลบานฆองสนับสนุนซื้อกลองยาว
เยาวชน โดยนายทองสุขยังเปนที่ปรึกษาใหกับนายกเทศมนตรี อําพรอีกดวย
(3) โครงการสายใยรักแหงครอบครัวบานบอมะกรูด โครงการนี้มีผูนํา คือ นางหทัยรัตน อุมเอิบ
ประธานคณะกรรมการแมบานสายใยรักแหงครอบครัวทีม่ าจากการเลือกของคณะกรรมการดังกลาวจํานวน
40 คน โครงการมีความสัมพันธกับเทศบาลในการทํางานรวมกัน เนื่องจากโครงการหลวงที่มีสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ เปนองคอุปถัมภ การทํางานจึงตองประสานงานในการทํางานดวยกันอยางมีสวนรวม
ในสวนของความสัมพันธกับสถานีอนามัย จะเปนไปในลักษณะของการประสานงานเกีย่ วกับขอมูล เชน
การเลีย้ งลูกด วยนม อาหารปลอดสาร พอ -แม -ลูก รับประทานอาหารปลอดสารพิษ การโภชนาการที ด่ ี
การศึกษาดี รางกาย-จิตใจดี และคุณสมบัติความดีในครอบครัว เปนตน
(4) อาสาพัฒนาชุมชน ผูน ําของกลุมคือ นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต ซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนอุป
นายกอาสาพั ฒนาชุ ม ชนระดั บ ชาติ โดยมี สํา นั ก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวั ดราชบุ รี กรมการพัฒ นาชุม ชน
กระทรวงมหาดไทย เปนผูส นับสนุน มีความสัมพันธกับสถานีอนามัยในการเขารวมงานดานวิชาการ สุข
ศึ ก ษา การออกกํ า ลั ง กายชุ ม ชน มี ก ารจั ด หาสนามออกกํ า ลั ง กายให กั บ หมู ที ่ 3 ตํ า บลบ า นฆ อ ง แต มี
ความสัมพันธกับสวนเทศบาลบานฆองนอย เนื่องจากอยูคนละขั้วการเมือง
(5) สภาองคกรชุมชนตําบลบานฆอง มีนายวินัย คงนะภา เปนผูประสานงานระดับตําบลบานฆอง
โดยสภาองคกรชุมชนตําบลบานฆองเปนสภาที่มีพระราชบัญญัติพัฒนาองคกรชุมชนรองรับและมีสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ พ.อ.ช.เปนสถาบันสนับสนุน เพื่อใหภาคประชาชนไดมีเวที
แลกเปลี ่ย นความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นาพื ้น ที ่ตํ า บลบ า นฆ อ ง โดยจะเป น ที ่ป รึ ก ษาให เ ทศบาล ในด า น
ความสัมพันธเทศบาลเปนในลักษณะที่ไมคอยสนับสนุน เนื่องจากมีความเห็นวา มีการศึกษานอย ไมเรียนรู
กับสถานการณเปนจุดบอดของเทศบาลตําบลบานฆอง ทีอ่ าจจะนําไปสูก ารเสียโอกาสในการพัฒนาชุมชน
ตามแผนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได สําหรับความสัมพันธกับสถานีอนามัย สภาองคกรชุมชนตําบลบานฆอง
ใหการประสานอยางตอเนือ่ ง เพราะสถานีอนามัยเปนกลไกสําคัญในการดูแลรักษา การสาธารณสุข การ
ปองกันโรคไขเลือดออก ไขหวัดนก และไขหวัดใหญ 2009
(6) คณะทํางานแผนชุมชน มีนายโกศล ลักษิตานนท ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกใหดํารง
ตําแหนงประธานคณะทํางานแผนชุมชนตําบลบานฆอง มีการประสานขอมูลในการทําแผนชุมชนทัง้ สถานี
อนามัยและเทศบาล เพื่อนําขอมูลบริบทชุมชน ขอมูลประชากร ขอมูลทรัพยากรทองถิน่ ขอมูลกลุม องคกร
75

ในชุมชน วัด โรงเรียน สถานศึกษา สถานี-กลุมตางๆ มาวิเคราะห สังเคราะห ในเรือ่ งที่เกีย่ วของกับการ
แกไขปญหาความยากจน ปญหาที่ดิน ปญหาแหลงน้ํา ปญหาที่อยูอาศัย ปญหาหนี้สินฯลฯ เพื่อนําปญหา
ไปสูการแก ไขแบบมีแผนชีวิต มีก ารจัดทํา บัญชีครัวเรือน เพื่อใหเห็นรายรับ รายจา ย อันจะนํา ไปสูการ
ประมวลเพื่อลดคาใชจายตางๆ โดยมีเปาหมายใหคนในชุมชนตําบลบานฆองมีโอกาสแกไขปญหาดวย
ตนเอง เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองไดในที่สุด
(7) ชมรมทูบีนัมเบอรวัน (TO

BE NUMBER ONE)

นางสาวนัฐลียา อุม เอิบ ภรรยาของนายธัมมสัญญ

ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ชมรม ใหเปนประธานชมรมทูบีนัมเบอรวัน โดยกิจกรรมชุมชนที่
สําคัญ ไดแก “กลองยาวเยาวชน” ซึง่ เทศบาลตําบลบานฆองและสถานีอนามัยเปนผูส นับสนุน และสงเขา
ประกวดชมรมทูบีนัมเบอรวัน จนสามารถชนะเลิศในจังหวัดราชบุรีและไดรับการสนับสนุนทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
(8) ศูนยการเรียนรูช ุมชนบานบอมะกรูด นางสาวเรไร ชุนเกษา เปนผูซ ึ่งคณะกรรมการศูนยการ
เรียนรูช ุมชนบานบอมะกรูด แตงตั้งใหเปนผูป ระสานงานของศูนยการเรียนรูฯ ซึง่ การทํางานของศูนยฯ
ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลในสวนทีเ่ กี่ยวของกับดานการอํานวยการสาธารณประโยชน และในสวน
ของสถานีอนามัย มีความสัมพันธกันในสวนของสถานที่ตรวจสุขภาพชุมชน และเปนที่ทําการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ในการประชาสัมพันธ ปดประกาศ และการประชุมคณะทํางานตอเนื่อง
นอกจากนี้ ยัง มีก ลุมประชาสัง คมอื่นๆ ซึ่งแมจะไมไ ดเกีย่ วของกับดานการบริการสาธารณสุข
โดยตรง แตก็มีสวนใหค วามสนับสนุน และอยูใ นเครือขายการประสานงานของนายธัมมสัญญ เชนกัน
ไดแก
(1) สํานักขาวสื่อชุมชนแหงชาติ โดยมีนายปณิธิ เอี่ยมกิจ เปนฝายเทคนิคในการประชาสัมพันธ
เพือ่ ประสานงานสรางเว็บไซด สิง่ พิมพ วิทยุชุมชน เรดิโอออนไลน หอกระจายขาว โดยมีความเปนองคกร
ดานการขาวสาร ประชาสัมพันธหลายมิติ และยังเปนที่ประชาสัมพันธเรื่องโรคติดตอทุกประเภท ในเว็บ
ไซด www.cwpnews.com www.magrood.com และ www.news4thai.com
(2) สํานักงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) ภาคประชาชนแหงชาติ ซึ่งมีนาย
บัณฑร ออนดํา คณะกรรมการและสมาชิกทัง้ ประเทศเสนอเปนประธานคณะกรรมการ มีหนาที่ใชนโยบาย
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แนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง มียุทธศาสตร บํา บัด -ฟนฟูผูติดยาเสพติด ผลิตสื่อประชาสัม พันธ และใช
กองทุนแมของแผนดิน
(3) ยุติธรรมชุมชนตําบลบานฆอง โดยมี จ.ส.อ.ดินันท วสุรักขะ เปนผูมีบทบาทในการไกลเกลี่ย
เพื่อลดคดีความที่จะเขาสูศาล และไมทําใหเกิดการขัดแยงถาวร ตลอดจนการสรางกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทในการพิจารณาใครผิด-ใครถูกเพื่อเปนบรรทัดฐานงานยุติธรรม ซึง่ สถานีอนามัยคือสถานทีต่ รวจ
รางกายและบาดแผล ในขณะที่เทศบาลตองเปนกลางอยาใหมีอิทธิพลเขามาสรางปญหา คณะกรรมการได
เลือกทาน จ.ส.อ.ดินันท วสุรักขะ เปนผูประสานงานยุติธรรมชุมชนตําบลบานฆอง
(4) ศูนยคุณธรรมตําบลบานฆอง ซึง่ มีนางสาววรินทร กูดเพตรา บทบาทหนาทีเ่ ปนผูประสานงาน
ศูนยคุณธรรมตําบลบานฆอง นําคุณธรรมดานตางๆ ใหใหเปนแบบแผนในฐานะวัฒนธรรมชุมชน
หากพิจารณาในสวนของสถานีอนามัยบานฆอง ก็จะพบวามีลักษณะพิเศษกวาพื้นที่ตัวอยางอื่นๆ ที่
มีการเชื่อมโยงดานศาสนากับการกอตั้งสถานีอนามัย กลาวคือ สถานีอนามัยตําบลบานฆอง เปดใหบริการ
ดานสาธารณสุข แกประชาชนตั้ง แต ป พ.ศ.2514 ตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ดําเนินการกอสรางโดย พระครูเอกชัย อฑฺโฒ อดีตเจาอาวาสวัดดีบอน และคณะกรรมการบานดีบอน
และบานฆอง รวมจัดหางบประมาณจากการทอดผาปาสามัคคี จํานวน 60,000 บาท รวมกับงบประมาณของ
ทางราชการ จํานวน 360,000 บาท และจัดสรางอาคารสถานีอนามัยจํานวน 1 หลัง บานพักจํานวน 2 หลังใน
เนื้อที่ 2 งาน ทั้งนี้เมื่อมีการดําเนินงานมาสักระยะหนึง่ มีประชาชนมาใชบริการกันมาก เนื่องจากเปนอาคาร
ขนาดเล็ก พืน้ ที ไ่ ม เ พี ย งพอต อการให บ ริ ก ารประชาชน คณะกรรมการพัฒ นาสถานี อนามั ย และชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลบานฆอง จึงไดจัดหางบประมาณตอเติมอาคารโดยการทอดผาปาสามัคคีเปน
จํานวนเงิน 438,000 บาท จนเปนอาคารในปจจุบัน สวนขอบเขตในการดําเนินงานนั้นสถานีอนามัยตําบล
บานฆองรับผิดชอบหมูบาน จํานวน 6 หมูบ านของตําบลบานฆอง คือ หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 9 และ
หมู 10 มีจํานวนประชากรที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ 5,051 คน และนอกจากนีย้ ังมีโรงงานทีม่ าตั้งอยูใ น
เขตตําบลบานฆองอีกจํานวน 6 โรงงาน จึงตองรองรับคนงานทีม่ าใชบริการที่สถานีอนามัยเพิ่มอีกจํานวน
มาก อีกทัง้ เนือ่ งจากสถานีอนามัยตัง้ อยูไ มหางจากชุมชน ประชาชนจึงนิยมมาใชบริการที่สถานีอนามัย
ปกติจะมีผูม าใชบริการที่สถานีอนามัยประมาณวันละ 30 – 40 คน สวนใหญเปนโรคทั่วไป เชน ไขหวัด
ปวดทอง หรือมาตรวจสุขภาพเชน วัดความดัน ตรวจเบาหวาน เปนตน
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สําหรับโครงสรางทางการเมืองทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการถายโอนสถานีอนามัยเทศบาลตําบลบาน
ฆองนั้น จะเปนไปในลักษณะที่มีขั้วทางการเมือง 2 ขั้วที่แตกตางกัน กลาวคือ ขัว้ การเมืองดานหนึ่งอยูที่
ฝายบริหารของเทศบาลตําบลบานฆอง มีนายกเทศมนตรีนายอําพร เตียงเกตุเปนผูนํา ในขณะที่อีกขั้ว
การเมืองหนึง่ เปนขั้วการเมืองในฝายภาคประชาสังคมภายในทองถิน่ ที่มีผูน ําคือ นายธัญญศักดิ์ อันเปน
คูแขงทางการเมืองคนสําคัญในพืน้ ทีบ่ านฆองของนายอําพร ซึง่ เปนผูนํา เครือขายภาคประชาชนหลาย
เครือขายทําใหมีฐานสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ แตลักษณะของความสัมพันธระหวางขัว้ ทางการเมืองทั้ง
สองก็ไมไดเปนไปในลักษณะที่มีความขัดแยงรุนแรง เพราะขั้วทางการเมืองทัง้ สองไมไดแขงขันทางการ
เมืองระหวางกันอยางชัดเจนอยางในกรณีของเทศบาลตําบลสุเทพ ประกอบกับพื้นที่ของการแขงขันของขัว้
การเมืองทัง้ สองยังมีลักษณะแตกตางกัน เนือ่ งจากขัว้ ทางการเมืองของฝายบริหารทํางานในภาคสวนของ
ระบบการเมืองปกติ คือ ทํางานในสวนที่เกีย่ วของกับการใชอํานาจรัฐ แตในสวนของนายธัญญศักดิจ์ ะเปน
การทํางานในสวนของภาคประชาสังคม โดยไมไดมุงหวังที่จะเขาไปมีบทบาททางการเมืองโดยตรง ทําให
ความขัดแยงระหวาง 2 ขั้วการเมืองในพืน้ ที่ยังไมไดเปนไปอยางรุนแรงในลักษณะของการแขงขันกันเพื่อ
การไดมาซึ่งตําแหนงทางการเมือง
3.2.3 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ในพืน้ ที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมนั้น ตัวแสดงทาง
การเมืองที่มีความเกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัย ประกอบดวย
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ไดแก นายนพดล ณ เชียงใหม เปนตัวแสดงสําคัญทาง
การเมืองคนหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว โดยนายนพดลนั้นเปนคนที่มีพื้นเพอยูในตําบล
ดอนแกว จึงมีความสัมพันธทางเครือญาติกับคนในพืน้ ทีแ่ ละเปนทีย่ อมรับของประชาชน บุคลิกของนาย
นพดลมีลักษณะทีเ่ ขาถึงไดงาย ไมถือตัว เขาใชเวลากับการลงพืน้ ทีเ่ ปนอยางมากในการสรางความสัมพันธ
กับประชาชนอยางตอนเอง ตัวเขาเองเห็นประโยชนของการกระจายอํานาจตอประชาชนในพืน้ ที่ และเห็น
วาการถายโอนภารกิจตางๆ ของรัฐบาลกลางเปนเรือ่ งทีค่ วรดําเนินตอไป เพราะทําใหบริหารงานงาย และ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางรวดเร็ว
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ในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายดานสาธารณสุขนั้น นายนพดล ใหความสําคัญกับการบริหารงาน
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนอันดับตนๆ โดยจัดสรรงบประมาณใหกับงานดานนี้สูงและไดมีการ
ริเริ่มโครงการขึ้นใหมที่เสนอโดยกลุมผูบ ริหารชุดนี้ เชน การรวมกับบริษัทเอกชนออกวัดสายตาใหกั บ
ประชาชน และตัดแวนราคาถูกใหกับคนชรา การติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายตามที่สาธารณะใหชุมชนไดใช
ประโยชน และการสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน ตรวจสุขภาพใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่อง เปนตน 73
2) ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ขา ราชการและพนัก งานขององคก ารบริหารสวนตําบลก็เปนตัวแสดงทีม่ ีบทบาทสํา คัญในการ
ขั บ เคลื ่อ นการถ า ยโอนสถานี อ นามั ย โดยในกรณี ข ององค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลดอนแก ว นางอุ บ ล
ยะไวทย ปลั ดองคก ารบริหารสวนตําบล นับเปนผูทีม่ ีบ ทบาทหลักในโครงสรา งการบริหารจัดการของ
องคก ารบริ หารส วนตํ า บลดอนแกว และเปนผูท ี่ผลัก ดันใหกระบวนการถา ยโอนสถานีอนามัยประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะนางอุบลมีความสามารถเฉพาะตัว และมีประสบการณการทํางานกับทั้ง
ราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ซึ่งกรณีของนางอุบลนีส้ ามารถเปนตัวอยางของกรณีที่ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบลที่เขมแข็งจนสงผลตอการกระจายอํานาจไดเปนอยางดี สะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศน
และวิธีการทํางานของขาราชการประจําในองคกรปกครองทองถิน่ ทีน่ ําไปศึกษาเปรียบเทียบกับการทํางาน
ของขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆได 74
ในดานของประวัติสวนตัวนั้น นางอุบลมีพื้นเพเปนคนอําเภอสันทราย เติบโตอยูชายเขตเทศบาล
สันทราย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 4 จากโรงเรียนบานขาวแทน ซึ่งเปนโรงเรียนในเขตชนบท
และจบการศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษาชั น้ ป ที ่ 7 ที ่โ รงเรี ย นสั น ทราย ก อ นที ่จ ะมาศึ ก ษาต อ ระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 1- 5 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในเมืองเชียงใหม เปนเด็กที่คอนขางเรียนดี รวมทั้งเปนเด็กที่
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นพดล ณ เชียงใหม, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว, เชียงใหม, มิถนุ ายน

2552.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ชาญณวุฒ ไชยรักษา. “องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม” ใน อรทัย กก
ผล และสุมามาลย ชาวนา, บรรณาธิการ, ถอดรหัส รางวัลพระปกเกลา’50 (นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น
สถาบันพระปกเกลา, 2551).
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ทํากิจกรรมหลายประเภท จนเคยไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนของจังหวัดในวันเด็กแหงชาติ ซึง่ ดานประวัติ
การศึ กษานั้น นางอุบลเรียนทางสายวิทยาศาสตรเพราะคิดวา มีเหตุมีผลมากกวา ทางดานสายสังคม แต
เนือ่ งจากทํากิจกรรมมากทําใหสอบเขามหาวิทยาลัยปดไมได จึงไปเรียนระดับปริญญาตรีทีค่ ณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในสาขาทีเ่ กีย่ วของกับการเมืองการปกครอง และมีวิชาโทเปนจิตวิทยา ผลจาก
ลักษณะการศึกษาดังกลาว ทําใหนางอุบลไดนําทัง้ หลักนิติศาสตร รัฐศาสตรและจิตวิทยามาใชรวมกันใน
การทํางาน โดยเริ่มทํางานตั้งแต ป พ.ศ. 2531 ที่สุขาภิบาลแมริม (ปจจุบันเปนเทศบาล) แมวาจะจบปริญญา
ตรี แตนางอุบลก็มีความเห็นวาสามารถหางานทําไดยาก จึงนําวุฒิมัธยมศึกษาตอนตนไปสอบเปนเจาหนาที่
ธุรการ 1 ซึ่งเมื่อนายอําเภอทราบวานางอุบลจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก็ไดมอบหมายใหทํางานของ
ปลัดสุขาภิบาลแทบทั้งหมด จนมาไดสอบปลัด และตอมาก็ไดรับบรรจุเปนปลัดอําเภอ เมื่อไปรายงานตัวก็
ไดรับแจงจากกรมการปกครองวา องคกรปกครองทองถิ่นมีการเปดรับโอนตามความสมัครใจ นางอุบลจึง
ไดตัดสินใจถายโอนมาอยูกับองคกรปกครองทองถิ่น ดวยเหตุผลทีม่ ีความชอบในงานของทองถิ่นมากกวา
ภูมิภาค สวนหนึ่งเปนเพราะการที่เคยทํางานกับสวนภูมิภาคมากอน ไดทําใหนางอุบลเห็นตัวอยางการเลื่อน
ตําแหนงที่ไมคํานึงถึงผลงาน และการแสวงหาประโยชนของขาราชการ จึงทําใหคิดวาหากทํางานใหกับ
ราชการสวนทองถิ่นจะทําประโยชนไดมากกวา
ทัง้ นี้ แมนางอุบลจะเขาใจวาราชการสวนทองถิ่นเต็มไปดวยการแขงขันและผลประโยชนทางการ
เมือง แตนางอุบลก็รูสถานการณดี และรูชองทางในการทํางานเพราะเคยประสานงานกับทองถิน่ มากอน
และเห็นวาทํางานดวยงายกวา ซึ่งนางอุบลไดเริ่มตนการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่องคการ
บริหารสวนตําบลดอนแกวในป พ.ศ. 2539 โดยทํางานรวมกับชุดเฉพาะกาลทีป่ รับจากกํานันผูใ หญบาน
และสภาตําบล นางอุบลจึงตองหาชองทางวาจะปรับอยางไรใหสามารถทํางานรวมกันได โดยเขาใจดีวา
วัฒนธรรมเดิมของสภาตําบลคือเรื่องของผลประโยชน ซึ่งนางอุบลรับไมได และตองการทํางานใหถูกตอง
ตามระเบียบ จึงไดคุยกับกํานันแบงขอบเขตการทํางานกัน โดยชีแ้ จงวาตนตองรักษากฎระเบียบ และทํา
เอกสารทางธุรการทุกอยางใหถูกตอง สวนกํานันจะทําอะไรนั้นจะไมเขาไปยุง เกีย่ ว การทํางานของนางอุบล
อยูในการประนีประนอมเชนนีจ้ นถึงป พ.ศ. 2542 ผูบ ริหารชุดเดิมก็หมดวาระไปและมีการเลือกตัง้ เขามา
ใหม
การทํางานครั้งใหมในรูปขององคการบริหารสวนตําบลที่ผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง (ชวงแรกผาน
ทางสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล) นี้ นางอุบลมีความไดเปรียบในแงที่วางระบบงานไวดีแลว เมือ่ มี
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ผู บ ริ ห ารชุ ด ใหม ขึ ้น มา นางอุ บ ลจึ ง ประกาศอย า งชั ด เจนว า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนี ้ไ ม มี เ รื ่อ ง
ผลประโยชน
“ตองมาแบบจิตบริการไมใชหวังผลประโยชน เปนเจานายของประชาชน ถาใครคิดวามาเพื่ออยาง
อืน่ ตอนนีก้ ลับตัวทันลาออกไปเลย เปดสภาวันแรกสําคัญมาก เพราะเขาเขามารับฟงนโยบายของ
ขาราชการประจํา แลวพี่สรางทีมขาราชการปลูกฝงเรื่องวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเปนเด็กรุนใหมใส
อะไรลงไปก็ดีงาย บางคนยังไมผานองคกรอืน่ มายิง่ งาย ทีน่ ี่ถาใครมาเพือ่ ตองการผลประโยชนถา
ไมไดเขาก็จะหาทางขอยายไปเอง แตโชคดีตรงนีพ้ อสภารับฟงนโยบายแลวสวนมากขานรับ มีแค
คนสองคนที่ใชเงินเขามาแลวหวังจะมาถอนทุนคือเขาก็ไ มคอยสนุกกับเราเทาไหร พอสภา ทีม
บริหาร ปลัดเห็นตรงก็ไมมีเรื่องผลประโยชน คนที่อยากไดก็ไมมีโอกาสได เราก็จะประชาสัมพันธ
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ถาประชาชนพบเห็นใหแจงเราทุกคนก็ไมกลาเรียกรอง พอเราสรางทีมงาน
ดีทํางานอะไรก็ประสบความสําเร็จเราไดรับรางวัล ปรากฏวา 2 คนนีพ้ อไปทีไ่ หนมีคนกลาวนามถึง
องคการบริหารสวนตําบลในทางชืน่ ชม ตอนหลังเขาก็มาสารภาพวาตอนแรกที่เขาก็คิดวาจะมาเอา
เงิน แตพอไมไดก็ผิดหวังนิดหนอย แตพอไดไปคุยกับพื้นที่อื่นๆเขาชื่นชมรูสึกภูมิใจที่เราเปนแบบ
นี้ เราก็เลยสามารถสรางวัฒนธรรมรวมกันไดทั้งหมด พี่ประกาศเลยวาตราบใดที่อยูที่นี้ไมมีเรื่อง
พรรณนี้เด็ดขาด ตอนนี้ทีมบริหารชุดไหนเขามาก็ตองทําตามวัฒนธรรมองคกร” 75
สําหรับในเรื่องของการกระจายอํานาจนัน้ นางอุบลมีทัศนคติทีส่ นับสนุนอยางชัดเจนเพราะเห็นวา
เปนเรื่องที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติของการบริหารจัดการ ซึง่ นางอุบลมีความเห็นวาการกระจายอํานาจมา
ใหทองถิ่นบริหารจัดการโดยตรงนั้นทําใหไดรับงบประมาณอยางเต็มที่ในการนํามาจัดสรรเพือ่ ทําประโยชน
แกทองถิ่น แตปญหาทีเ่ กิดขึน้ ก็คือการเขาใจผิดวาการกระจายอํานาจเปนการกระจายผลประโยชนมาใหคน
บางกลุมหรือคนที่ตองการแสวงหาประโยชน ซึ่งหากเขาใจการกระจายอํานาจในทางทีด่ ีก็จะเห็นไดวาเปน
การนํางบประมาณแบบเต็มเม็ดเต็มหนวยมาใชพัฒนาทองถิ่น
ในดานมิติของความเปนประชาธิปไตยของทองถิ่นนั้น นางอุบลใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง และ
ชอบองคกรปกครองทองถิน่ ในแงทีส่ งเสริมความเปนประชาธิปไตย เนือ่ งจากการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จําเปนตองมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ประชาชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจ
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อุบล ยะไวทย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว, สัมภาษณโดยผูเขียน.
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เพื อ่ ให องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลรู ว  า อะไรคื อสิ ่ง ทีป่ ระชาชนตอ งการมากทีส่ ุ ด และนัน่ คือ การพั ฒนา
ประชาธิปไตยที่สําคัญ อีกทั้งในการบริหารงานยังตองใหประชาชนเขามาตรวจสอบไดตลอดเวลาจึงจะเปน
องคกรที่มีความเปนประชาธิปไตย ดวยแนวคิดและความเชื่อดังกลาวนี้ วิธีการทํางานของนางอุบลจึงยึด
หลัก การมีสวนร วม บริ หารงานด วยความโปรง ใส และใหป ระชาชนและผลประโยชนข องชุม ชนเป น
ศูนยกลางในการบริหารงาน นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการทํางาน นางอุบลยังไดไปศึกษาเพิม่ เติมใน
สาขารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางดาน
บริหารองคกรภาครัฐและเอกชน ทีม่ หาวิทยาลัยแมโจ ดวยคุณลักษณะและความสามารถของนางอุบลนีเ่ อง
ทําใหมีหนวยงานตางๆเขามาปรึกษาและดูงานบอยๆ และยังไดรับเชิญใหไปบรรยายในที่ตางๆ ตลอดมา
3) ขาราชการกองสาธารณสุขและหัวหนาสถานีอนามัย
ตัวแสดงทีม่ ีบทบาทสําคัญในกรณีของการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกวนั้น ไดแก กองสาธารณสุข ซึง่ มีหัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คือ นางสาววันดี หนอ
คําศักดิ์ เปนผูมีบทบาทสําคัญ โดยนางสาววันดีนั้นมีลักษณะการทํางานทีต่ รงไปตรงมา ไมคอยยืดหยุน
อดีตเคยเปนหัวหนาสถานีอนามัยและไมพอใจกับระบบสถานีอนามัย จึงไดขอถายโอนมาอยูก ับทองถิ่น
สงผลนางสาววันดีใหมีทัศนคติตอสถานีอนามัยไมดีนัก และสงผลตอปญหาการประสานงานกัน อีกทั้ง
ทางหัวหนากองสาธารณสุขยังมีความคิดวา เพือ่ การทํางานรวมกันกับสถานีอนามัยนัน้ สถานีอนามัยควร
ตองปรับปรุงการทํางานใหเขากับระบบขององคการบริหารสวนตําบล เพราะหลังจากการถายโอนมาแลว ยัง
ยึดติดวิธีการทํางานในรูปแบบเดิม ในชวงแรกทางกองสาธารณสุขจึงจัดใหมีการประชุมกับสถานีอนามัย
อยางตอเนื่องแตกลับทําใหทางสถานีอนามัยอึดอัดเพราะมองวาองคการบริหารสวนตําบลเขามาควบคุมมาก
เกินไป ภายหลังทางกองสาธารณสุขก็เริ่มปลอยใหเปนอิสระมากขึ้น แตก็กําหนดใหทางสถานีอนามัยเสนอ
รายงานเปนรายลักษณอักษรมาใหทางองคการบริหารสวนตําบล
ภาพที่ 3.6 แสดงภาพบุคลากรกองการสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว
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นอกจากนีท้ างขาราชการกองสาธารณสุข เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีวัฒนธรรมองคกรที่
อุทิศเวลาใหกับการทํางานอยางเต็มที่ หากจําเปนก็มีการทํางานลวงเวลาดวย แตทางเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย
ไมพรอมที่จะอุทิศตัวใหกับการทํางานเทากับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล แลวดวยระดับการ
ทํางานที่แตกตางกันนีเ้ องทีท่ ําใหขาราชการกองสาธารณสุขเห็นวาตัวสถานีอนามัยนี้ไมพรอมทีจ่ ะมาอยูก ับ
องคการบริหารสวนตําบล เพราะเจาหนาที่ของสถานีอนามัยไมพรอมที่จะดูแลงานสาธารณสุขตามมาตรฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบล แตเมื่อถายโอนมาแลวสิง่ ที่องคการบริหารสวนตําบลก็ตองปรับตัวเขาสถานี
อนามัยเชนกัน สังเกตจากความพยายามใหสถานีอนามัยเขามามีสวนรวมกับงานขององคการบริหารสวน
ตําบลใหมากที่สุด โดยอาศัยปลัดองคการบริหารสวนตําบลทําหนาทีใ่ นการประสานงานกับสถานีอนามัย
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล ยังทําหนาที่ไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางหัวหนากองสาธารณสุขกับ
หัวหนาสถานีอนามัย ที่มีปญหาระหวางกันอีกดวย
เมื่อพิจารณาจากปญหาขางตน ทําใหเกิดขอสังเกตวา ในการบริหารจัดการภายหลังการถายโอน
ทางกองสาธารณสุข ก็ยังคงดําเนินงานพัฒนาดานสาธารณสุขตอไปได โดยทีไ่ มใหการประสานงานกับ
สถานีอนามัยกลายเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ สิง่ ทีก่ องสาธารณสุขดําเนินการคือการประสานงาน
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยตรง จัดประชุมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ประสานงานเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านใหขึน้ ตรงกับองคการบริหารสวนตําบล โดยมี
ปลัดองคก ารบริ หารสวนตํา บลก็ เปนคนสําคัญในการประสานเครือขา ยอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ า
หมู บ า น ผลสํ า เร็ จที ่เกิ ดขึ ้น นํ า ไปสู ก ารเสริ ม พลั ง ใหเ ครื อ ขา ยอาสาสมั ค รสาธารณสุ ขประจํ า หมูบ  า น
ปฏิบัติงานสนองตอนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลไดเปนอยางดี ทัง้ ยังสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทีท่ าง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านไดริเริม่ โดยใหทุนสนับสนุน นอกจากนีก้ ารทีม่ ีศูนยแพทยชุมชนมา
ใชพืน้ ที่หนาองคก ารบริหารสวนตํา บลเปนที่ทําการ และมีประชาชนมาใชบริการจํานวนมากนัน้ ทําให
ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีการใหบริการรักษาพยาบาลที่ชัดเจนอยูแลว
สวนการทํางานรวมกับกลุมฝายบริหาร(ฝายการเมือง) ก็ไมมีปญหาอะไรที่ชัดเจนมากนัก อีกทั้งไมมี
การแทรกแซงจากฝายการเมือง ขาราชการทองถิน่ สามารถตอรองได พูดคุยกับฝายบริหารได การเมืองใน
ทองถิ่นไมมีความรุนแรง มีความเปนระบบอุปถัมภหรือระบบเครือญาติกันภายในองคการบริหารสวนตําบล
ดอนแก ว ข า ราชการในกองสาธารณสุ ข ยื น ยั น ว า “ไม มี เ รื อ่ งของผลประโยชน ไม มี ค า คอมมิ ช ชั ่น “
(ขาราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล ดอนแกว, สัมภาษณ เมษายน 2552)
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อยางไรก็ดี จากการรวบรวมและเก็บขอมูลในพืน้ ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว พบวา ใน
เขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว มีหนวยงานสาธารณสุข 3 แหง ประกอบดวย
(1) โรงพยาบาลนครพิงค

เปนหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ไมตองรอรับนโยบายของ

องคการบริหารสวนตําบล แตใหการสนับสนุนงานองคการบริหารสวนตําบลมาโดยตลอด
(2) ศูนยแพทยชุมชน เปนศูนยทีต่ ั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานทีข่ ึน้ ตรง
กั บ โรงพยาบาลประจํ า อํ า เภอหรื อโรงพยาบาลประจํา จัง หวัด เปนหนว ยงานเวชปฏิบั ติค รอบครัว ของ
โรงพยาบาลนครพิงค ไมมีสวนการบริหารงานทีเ่ กีย่ วของกับองคการบริหารสวนตําบล จัดตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ.
2544 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ลดปญหาการรองรับผูป วยของโรงพยาบาล โดยศูนย
แพทยแหงนี้ตั้งอยูในเขตที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เนือ่ งจากภายในโรงพยาบาลนครพิงคไมมีพืน้ ที่
จึงไดประสานกับทางองคการบริหารสวนตําบลเพื่อขอพื้นที่ในการกอสราง โดยมีหนาที่ในการดูแลชาวบาน
4 หมูบานซึ่งขอแบงมาจากสถานีอนามัย แตหลังจามีการถายโอนจึงไดมีการดูแลรวมกันทั้งหมด 10 หมูบาน
และมีการตกลงปรับหนาที่การรักษาพยาบาลใหเหมาะสม ศูนยแพทยชุมชนจะมีแพทยประจําอยูในชวงเชา
ของทุกวัน ประชาชนใหความนิยมมารักษาที่ศูนยแพทยมากวาสถานีอนามัยเนื่องจากเดินทางสะดวกและอยู
ใกลชุมชน อีกทั้งการเบิกจายครุภัณฑและงบประมาณทัง้ หมดขึ้นตรงกับโรงพยาบาล รวมถึงเจาหนาที่
ทั้งหมดมาจากทางโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังสามารถเขียนโครงการเพือ่ ของบสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตําบลไดอีกทางหนึ่งดวยจึงสามารถทํางานรวมกับอนามัย และองคการบริหารสวนตําบลไดเปน
อยางดี
(3) สถานีอนามัย สามารถทํางานรวมกับศูนยแพทยชุมชน และองคการบริหารสวนตําบลไดเปน
อยางที แตมีปญหาเรื่องทาทีกับหัวหนาสวนสาธารณสุข สวนการทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ตอนนี้ยังไมมีอะไรมากเพราะอยูระหวางการเรียนรู และปรับตัว
ทั้งนี้ สถานีอนามัยดอนแกว เนนการใหบริการขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขของตําบลดอนแกว มี
สองหนวยงานคื อ ศู นย แพทย ชุ ม ชน และสถานีอนามัย โดยแบง พืน้ ทีก่ ันรับ ผิดชอบ ทางสถานีอนามั ย
รับผิดชอบ 6 หมูบาน และศูนยแพทยรับผิดชอบอีก 4 หมูบาน แตเนื่องจากที่ตั้งของสถานีอนามัยอยูฝง
ตะวันตกของถนน เชียงใหม-ฝาง ซึ่งเปนถนนใหญ ขณะที่ชุมชนตั้งอยูฝงตะวันออก ซึ่งเปนที่ตั้งของที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล และศูนยแพทยชุมชน ทําใหประชาชนนิยมมารักษาที่ศูนยแพทยมากกวา เพราะ
เดินทางสะดวกกวา เปนเชนนี้มาตั้งแตกอนการถายโอนแลว
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ภายหลังจากมีการถายโอนสถานีอนามัยไดมีการปรับระบบการทํางาน โดยทั้งสถานีอนามัยและ
ศูนยแพทยชุมชนตองรับผิดชอบทัง้ 10 หมูบาน แตมีการแบงหนาที่การดูแลกันใหม โดยสถานีอนามัยเนน
ในเรื่องการสงเสริมและปองกันโรค ศูนยแพทยชุมชนเนนในเรื่องการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนนโยบายจากทาง
กองสาธารณสุข แตก็ยังมีประชาชนมารักษาที่สถานีอนามัยจึงไดมีการปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสม โดย
ใหสถานีอนามัยเนนการรักษาเด็ก และโรคที่ไมเรื้อรัง สวนศูนยแพทยเนนเรื่องการรักษาโรคเรื้อรัง
ทางดานงบประมาณนั้น ภายหลังจากการถายโอนทางสถานีอนามัยไดเขามาดูแลจัดการงบประมาณ
ดวยตนเองทั้งหมด ทําการเบิกจายเอง ภายหลังไดมีการโอนกลับมายังองคการบริหารสวนตําบลใหชวยดูแล
เนือ่ งจากมีปญหาในการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเขามาดู เกรงวา
จะเกิดปญหา ซึง่ ในตอนนีท้ างองคการบริหารสวนตําบลไดสัง่ ระงับการทําธุรกรรมทางการเงินของสถานี
อนามัยทุกอยาง โดยหากจะเบิกจายอะไรตองทําผานทางองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนีท้ างองคการ
บริ หารสวนตํา บลมี ขอบั งคั บ ให เจ า หน า ทีส่ ถานีอนามัย ตองทํา รายการการลงพื้นที่ เนื่องจากเจา หนา ที่
อนามัยมักอางวาลงพื้นที่ ไมเจาหนาที่ประจําอยูอนามัย แตในชวงของการวิจัยก็ยังไมไดบังคับใชจริงจัง
ทัศนคติของหัวหนาสถานีอนามัยตอการกระจายอํานาจนั้น เปนไปในทางบวก กลาวคือเขาเห็นวา
ไมวาจะอยางไรองคกรปกครองทองถิน่ ก็ตองเติบโต ซึง่ กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญอยูแ ลว การถายโอนเปน
เรือ่ งทีเ่ หมาะสม เพราะทายที่สุดก็ตองเปนไปในทิศทางนั้น แตเนื่องจากปญหาการประสานงานกับหัวหนา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล เขาคิดวา “หลักการกระจายอํานาจตองลด
ขัน้ ตอน คลองตัวรวดเร็ว แตนี่เขาเพิม่ ขัน้ ตอนในสวนกองสาธารณสุขเขามา ถาเราขึ้นกับปลัดจะทํางาน
คลองตัวดี” ลักษณะเชนนีจ้ ึงสงใหการทํางานรวมกับกองสาธารณสุขและองคการบริหารสวนตําบลยังไม
สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมการทํางานขององคกรได เนือ่ งจากการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบลนัน้ เปนการทํางานเชิงรุก มีการทํางานนอกเวลาราชการบาง ประกอบกับมีขาราชการอนามัยโอนยาย
มาจากทองถิ่นอื่นทําใหการทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลจึงอยูในชวงการปรับตัว 76
ในดานการทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล สถานีอนามัยและศูนยแพทยชุมชนการ
ทํางานรวมกันทัง้ 3 ฝายขึ้นอยูกับวาโครงการใด ใครเปนผูเขียน ใครเปนเจาภาพ ซึ่งจะเปนแกนหลักใน
76

สุริยัน แพรสี หัวหนาสถานีอนามัยดอนแกว, สัมภาษณโดยผูเขียน, เทปบันทึกเสียง, สถานีอนามัยดอนแกว, เชียงใหม,

กุมภาพันธ 2552.
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การปฏบั ติงานในครั้งนั้น แตก็สามารถขอความรวมมือในการทํางานจากฝายที่เหลือได โดยการทํางาน
รวมกันนั้นเปนไปไดดวยดี ประกอบกับความคิดเกี่ยวกับการรวมสถานีอนามัยและศูนยแพทยชุมชนนั้น
ตางฝายก็มีความคิดที่จะรวมหนวยงานเขาดวยกันเนื่องจากลักษณะมีความคลายคลึงกัน แตไมไดมีการพูดคุย
กันอย างเป นทางการ การทํางานเวลาลงพื้นที่ไมคอยไดรับ ความรวมมือ หากมีก ารลงไปประชาคมจะมี
ประชาชนเขารวมประมาณ 40–50 คน การใหบริการเปดใหบริการตามเวลาราชการ ผูม ารับการบริหารสวน
ใหญ จึ ง เป น ผู ส ู ง อายุ อี ก ทั ้ง ยั ง มี ป ญ หาในเรื อ่ งของงบประมาณซึ ่ง ทางศู น ย แ พทย ยั ง ขอรั บ งบมาจาก
โรงพยาบาลจึงทําใหเปนปญหาติดขัดอยู สวนเรือ่ งการโอนถายศูนยแพทยลงมาทองถิ่นนั้นมีความคิดที่จะ
โอนถายอยูบางแตยังไมไดมีการพูดคุยกันอยางจริงจัง
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวมีอาสาสมัครประจําหมูบานจํานวนมากกวา 100 คน จึงถือวา
เปนตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญอีกตัวแสดงหนึ่ง โดยสวนมากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านจะเปน
แกนนําในชุมชนที่อยูในวัยผูใหญ มีคนรุนใหมนอย เพราะมีภาระหนาที่มาก แตคาตอบแทนนอย แตก็ไม
คอยมีคนชรา เพราะงานตองใชความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทัง้ นีจ้ ากการสํารวจความคิดเห็นจากตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหมูตางๆ สวนใหญมีความเห็นวากอนการถายโอนมีงานไมมากเปน
งานอาสาสมัคร แตหลังจากถายโอนแลวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตองปรับตัวอยางมาก แมจะมี
คาตอบแทนเพิม่ ขึน้ มาเล็กนอย แตอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านแตละคนตองมีพื้นทีใ่ หการดูแล
มากขึ้นและชัดเจนขึ้น ในแงดีก็คือทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตื่นตัวตอการทํางานเสมอ
ส ง เสริ ม การแบ ง งานกั นทํ า (ทั ้ง ในเชิ ง พื ้นที ่ และเชิง ความถนัด ) และการบริห ารงานจัด ระบบที ่ตอ งมี
ประสิทธิภาพ โดยสวนงานทีย่ ากคืองานเอกสารและงานนโยบายเพิม่ เติมขึน้ มา โดยตองประสานงานทํา
ความเขาใจกับสวนทองถิ่นใหได การทีม่ ีภาระใหตองรับผิดชอบมากขึน้ แตไดรับคาตอบแทนเพิม่ เพียง 600
บาท จึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานหลายคนตองลาออกจากการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากนีก้ ารเปนอาสาสมั ครสาธารณสุขประจํา หมูบ า นทีต่ ํา บลดอนแกวนี ้ ไมใ ชจํา กั ด
บทบาทเฉพาะงานดานสาธารณสุขเทานั้น แตคือเหมือนเปนอาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบล คือ
ตองทําทุกอยางที่เปนตัวแทนของหมูบาน ในการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งงาน
ประเพณี สิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน เปนไปตามนโยบายที่องคการบริหารสวนตําบลสงเสริม ประกอบกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแมสวนใหญในพื้นที่นี้ ทํางานที่ทําดวยใจอาสาสมัครแมวาจะได
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ค า ตอบแทนน อ ย พวกเขาวางตั ว เป น กลางทางการเมือ ง เพราะไม เห็ นว า การเข า สนั บ สนุ นใครจะเกิ ด
ประโยชนอยางไร แตก็มีบางสวนมีลักษณะที่เปนฐานการสนับสนุนใหกับนักการเมืองแตไมแสดงตัวชัดเจน
โดยเปรียบเทียบกับพืน้ ทีอ่ ื่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจึงเปนฐานมวลชนขององคการบริหาร
สวนตําบลมากกวาเปนฐานคะแนนเสียงของนักการเมืองทองถิ่น
สําหรับโครงสรางทางเมืองในพืน้ ทีข่ ององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว กลาวไดวา ไมมีการ
แขงขันกันอยางรุนแรง การแขงขันทางการเมืองจะแสดงใหเห็นในชวงของการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งสามารถแบงไดออกเปน 2 กลุมคือ กลุมของนายนพดล ณ เชียงใหม นายกองคการบริหารสวน
ตําบล คนปจจุบัน (พ.ศ. 2550-ชวงเวลาที่เก็บขอมูล) ซึ่งเปนคนภายในพื้นที่และกลุมนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคนเกา คือ จาสิบเอกวรพันธ ศรีชนะ ซึ่งเปนคนลําปางไดมาแตงงานกับคนในพื้นที่ โดยในชวง
การเลือกตัง้ ทองถิ่นจะมีการแขงขันกันทางการเมืองทีค่ อนขางสูง ผลการเลือกตั้งในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2550 นัน้ นายนพดล ไดคะแนนเปนลําดับที่ 1 ไดคะแนนเกินกึง่ หนึง่ ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง คือไดคะแนน
2,763 จากจํานวนผูม าใชสิทธิ 5,625 คน (คิดเปนรอยละ 61.46 ของจํานวนผูม ีสิทธิเลือกตัง้ ทั้งหมด) แต
หลังจากการเลือกตั้งแลวจะไมมีการแขงขันและความขัดแยงทางการเมือง โดยสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลในปจจุบันเปนเครือขายของนายกองคการบริหารสวนตําบลคนปจจุบันเกือบทั้งหมด แตก็ไดมี
สมาชิกสภาจากกลุม อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คนทีส่ ามารถสอดแทรกเขามาได ซึง่ ก็สามารถ
ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี
อยางไรก็ดี แมวาจะไมมีความขัดแยงทางการเมืองปรากฏใหเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตํ าบลดอนแกว แตก็ มี ประชาชนบางคนวิพากษวิจารณก ารทํา งานของทีมผูบ ริหารองคก าร
บริหารสวนตําบล เชนในพื้นที่เว็บบอรดแหงหนึ่ง มีประชาชนนําเสนอปญหา น้าํ ทวมถนนในฤดูฝน ในหมู
ที่ 2 และหมูที่ 3 และมีผูที่แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณวาเปนขอบกพรองของทีมผูบริหารชุดนี้ เพราะไร
ความสามารถเปนคนรุน เกา ทํางานไมเปน และทําเฉพาะประชาสัมพันธตัวเอง แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการ
เลือกตั้งครั้งตอไปการแขงขันทางการเมืองก็นาจะปรากฏใหเห็นอีกเชนกัน
3.2.4 องคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดเชียงใหม
ในกรณีขององคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอ จังหวัดเชียงใหมนั้น ตัวแสดงทางการเมือง
ภายในทองถิ่นที่มีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัย ไดแก
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1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญในดานการเมืองทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ
จังหวัดเชียงใหม นั้น ไดแก นายอํานวย อินทรธิราช นายกองคการบริหารสวนตําบลนาพูคนปจจุบัน (พ.ศ.
2553) ซึง่ ไดรับการเลือกตัง้ ใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพูม าอยางตอเนือ่ ง นับตัง้ แต
การดํารงตําแหนงสมัยแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สมัยที่สอง เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และไดรับการเลือกตัง้ เปนสมัยที่สาม เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2551 – ชวงที่ทําการวิจัย (พ.ศ. 2552)
ประวัติโดยสังเขปของนายอํานวย อินทรราชนั้น เปนคนในพื้นที่หมูที่ 6 บานศรีบุญเรือง ตําบลนาพู
โดยกํา เนิ ด เริม่ ศึก ษาชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาทีโ่ รงเรียนในพื้นที่ จากนั้นศึกษาระดับ ปริญญาตรี ดา น
เศรษฐศาสตร จากสถาบันราชภัฏอุดรธานีและศึกษาตอระดับปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

1

รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด หนองบัวลําภู รุนที่ 1 ดานประสบการณทํางาน เริ่ม
1

1

1

ทํางานครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2525 ในตําแหนงพนักงานฝายสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุดรธานี ซึ่งภรรยา
ของนายอํานวย ก็เปนพนักงานธนาคารเชนเดียวกัน หลังจากทํางานได 1 ป ในป พ.ศ. 2526 นายอํานวยได
เริ่มหันมาทําธุรกิจสวนตัวโดยการเปดรานคาวัสดุกอสราง ในชือ่ ราน “อํานวยวัสดุกอสราง” ตัง้ อยูใ นตําบล
นาพู ริมถนนอุดร-หนองคาย ซึ่งในชวงเวลานี้ยังคงทํางานเปนพนักงานธนาคารอยู โดยใหบิดามารดามาชวย
ดูแลกิจการให ปจจุบันชื่อรานเปลี่ยนเปน “หนองนกเขียนกอสราง” ตามหมูบานที่ตั้ง (หมูที่ 3 บานหนอง
นกเขียน) ทั้งนีแ้ รงบันดาลใจที่เปดรานคาวัสดุกอสราง เกิดจากการประสบการณในการทํางานธนาคาร ที่
ไดรับการฝกฝนในการวิเคราะห จึงไดเล็งเห็นวา การทําธุรกิจกอสราง เปนธุรกิจที่มีแนวโนมไดทํากําไรมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจดานอื่นๆ ในชวงเวลานั้น จึงไดตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจดังกลาว
หลังจากนายอํานวยทํางานในตําแหนงพนักงานธนาคารไดเปนเวลา 11 ป ประมาณ พ.ศ. 2536 ก็ได
ลาออกมาทําธุรกิจคาขายวัสดุกอสรางอยางเต็มตัว เนือ่ งจากเล็งเห็นวาแมตนเองจะเปนคนขยันชอบทํางาน
และการทํางานในธนาคารจะมีระบบที่สอนกระบวนการคิดวิเคราะหใหแกบุคลากรทุกคน มีการกระตุนและ
ผลักดันใหบุคลากรตองทํางานไดทุกฝายทุกสายงาน แตดวยความรูส ึกเบือ่ ในการสรางรายไดใหแกธนาคาร
ดวยการหาเงินฝากและขายประกันชีวติ ทัง้ ยังมีเวลาเลิกงานไมแนนอน ทําใหตดั สินใจลาออกและหันมาดูแล
ธุรกิ จร านคา วัส ดุกอสรางของตนเองอยางเต็ม ตัว ซึง่ ในชวงที่ม าทําธุรกิจเต็ม ตัวนั้นในการเดินทางจาก
บานพักมายังรานคาวัสดุกอสราง นายอํานวยจะใชรถมอเตอรไซคแทนรถยนต เนื่องจากคลองตัวและสะดวก
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ตอการแวะทักทายหรือสนทนากับผูค นทัว่ ไป ดวยความใกลชิดกับชาวบานและการเปนทีร่ ูจ ักของคนใน
พื้นที่และอัธยาศัยสวนตัวที่ดี ทําใหนายอํานวยไดรับการชักชวนจากชาวบานในพื้นที่ใหลงสมัครรับเลือกตัง้
ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริการสวนตําบล เนือ่ งจากชาวบานเล็งเห็นวานายอํานวยมีความพรอมทัง้
ความรูและฐานะครอบครัว ซึ่งมีศักยภาพที่จะทําใหชุมชนไดรับการพัฒนาใหเจริญขึ้นได
ในการลงสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัยแรก เมื่อป พ.ศ. 2543
นายอํานวย ลงสมัครในหมู 3 บานหนองนกเขียน ซึ่งเปนหมูบ านพื้นทีต่ ั้งรานคา ทั้งนี้ในชวงเวลานั้นยังคง
กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริการสวนตําบลเลือกสมาชิกดวยกันเปนประธานกรรมการบริหารองคการ
บริการสวนตําบล และในชวงเวลานั้นนายอํานวยถือวาเปนยุคแหงการสรางและสะสมประสบการณทาง
การเมือง ตลอดจนเรียนรูทําความเขาใจพื้นที่ตําบลนาพูในแงมุมตางๆ โดยปญหาที่พบ คือ สมาชิกสภา
องค ก ารบริ ก ารส ว นตํ า บลนาพู ทั ้ง 34 คน ลงมติ เ ลื อ กประธานกรรมการบริ ห ารและรองประธาน
กรรมการบริหาร 2 คน ซึ่งผูที่ไดรับการเลือกจากสมาชิกไมสามารถทํางานแบบประสานความรวมมือกันได
สงผลตอภาพลักษณในการบริหารที่สวนใหญมีความขัดแยง ตลอดจนปญหาความไมโปรงใสในดานตางๆ
บทบาทสําคัญของนายอํานวย ในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาพู หมูท ี่ 3 ก็คือ
“การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง” โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางาน เชน การผลักดันไมให
มีก ารเลีย้ งฉลองในหมู บ  า นที ่ไ ด รับ การอุ ดหนุน งบประมาณจากองคก ารบริ หารสวนตํ า บล เนือ่ งจาก
สมัยกอน หากหมูบานใดไดรับงบประมาณจะมีการลมวัวเพือ่ นํามาเลีย้ งอาหารคนในหมูบาน ซึง่ นายอํานวย
เห็นวาการกระทําเชนนี้กระทบกับภาพลักษณของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ทีอ่ าจถูกมองวาไมมี
ความเปนกลางหรือมีดุลยพินิจที่เปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณใหแกหมูบานตางๆ
ในเวลาตอมา เมือ่ มีการรับสมัครเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยตรง ในป พ.ศ. 2543
นายอํานวย ไดลงสมัครและไดรับการเลือกตัง้ ซึง่ ปจจัยทีท่ ําใหสามารถชนะการเลือกตั้งก็คือ ภาพลักษณทีด่ ี
ของนายอํานวยในสายตาของชาวบาน ในการทีน่ ายอํานวยเขามาชวยแกปญหาตาง ๆ ซึง่ แมนายอํานวยจะ
ไดเปนสมาชิก องคการบริหารสวนตําบล ในชวงเวลาสั้นๆ ก็ตาม แตก็มีความโดดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับ
สมาชิ กองค การบริหารสวนตําบลคนอื่นๆ โดยเฉพาะการแกไ ขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริต ที่ไดนํา
วิธีการสือ่ สารองคกรโดยใชวิธีการชีแ้ จงในที่ประชุมหรือชองทางอื่นๆ เพือ่ สรางความเขาใจตอประชาชน
เปนตน
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อยางไรก็ดี นายอํา นวยยอมรับ วาในชวงปแรกของการดํารงตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตนเองยังไมมีผลงานที่โดดเดนมากนัก เนื่องจากเปนชวงปรับเปลี่ยนรูปแบบและปรับตัวของบุคลากร
รวมไปถึง ลัก ษณะการบริ ห ารงานที เ่ ปลี ่ย นแปลงไป จากนัน้ ในช วงปที ่ 2 ของการดํา รงตํ า แหนง นายก
องคการบริหารสวนตําบลก็เริม่ มีความโดดเดนมากขึน้ จากการเขารวมประกวดผลงานดานตางๆ ซึ่งไดรับ
รางวัลตางๆ อยางตอเนื่องและยังสงผลตอภาพลักษณขององคกรตลอดจนผูบ ริหารดวย ซึ่งผลงานที่โดดเดน
ของนายอํ านวยในชวงเวลานี้ ก็คือ การสงเสริม อาชีพ ของประชาชนในพืน้ ที่ โดยในชวงแรกมีก ารให
งบประมาณหมูบานละ 50,000 บาท แตผลการดําเนินงานพบวาแนวทางดังกลาวไมกอใหเกิดผลที่ยัง่ ยืนตอ
ประชาชนในพืน้ ที่ จึงไดปรับเปลีย่ นแนวทางโดยกําหนดเงื่อนไขวาตองมีจัดตั้งกลุมอาชีพมาแลวอยางนอย
1 ป จึงจะไดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งผลการดําเนินงานภายหลังจากมีการปรับปรุงแนวทางบริหารงานของ
โครงการดังกลาว ทําใหไดรับผลสําเร็จและความพึงพอใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการปองกัน
ปญหาในดานความโปรงใสในการทํางานดานผลประโยชนทับซอน ในการไมใหทางองคการบริหารสวน
ตําบลนาพูห รือโครงการตางๆ ที่ดําเนินการโดยใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลนาพู ซื้อวัสดุ
กอสรางจากรานคาวัสดุที่ตนเองเปนเจาของ เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหแกประชาชน
ทัง้ นี ้ ป จจั ย ที น่ ายอํ า นวยเห็ นว า มีผลสํา คัญตอการปรับ ปรุง และพัฒนาการทํา งานขององคก าร
บริห ารสว นตํ า บลนาพู  ก็ คื อ การเลื อ กตั ้ง นายกองคก ารบริ หารส วนตํา บลโดยตรงจากประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ทําใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไดรับการยอมรับจากประชาชนในพืน้ ที่ รวมไปถึงอํานาจหนาทีท่ ี่มากขึน้ มีผลสําคัญตอการสราง
ภาวะผูนําในการกําหนดทิศทางการเติบโตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การสรางเสริมศักยภาพในการ
ผลิตนโยบายทีเ่ ปนรูปธรรมมากยิง่ ขึ้น และดวยการเปนพื้นทีท่ ี่ไมมีสลับซับซอนประกอบกับวัฒนธรรม
ความรวมมือที่ประชาชนในพื้นที่มีอยูเดิมทําใหการบริหารงานเปนไปดวยดีและเขมแข็งขึ้นอยางตอเนื่อง 77
ฐานการสนับสนุนของนายอํานวย นัน้ คือ ความนิยมจากประชาชนกระจายทั่วพื้นที่ตําบลนาพู โดย
ไมมีกลุมเฉพาะเจาะจง ซึ่งปจจัยทีท่ ําใหนายอํานวยสามารถชนะการเลือกตัง้ และอยูใ นตําแหนงไดอยาง
ตอเนื่องมีปจจัยมาจากรูปแบบการบริหารงานที่มีพื้นฐานจากประสบการณในเปนพนักงานธนาคารและเปน
อาจารยบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครอง
ทองถิน่ ) โดยเปนหลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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อํานวย อินทรราช, สัมภาษณโดยผูเขียน.
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กระทรวงมหาดไทย ที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูบ ริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งการที่นายอํานวยไดมาเปนอาจารยพิเศษในหลักสูตรนี้ สงผลใหเปน
ทีร่ ูจ ักและสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตางๆ ทัง้ ในพืน้ ที่
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียงที่เขามาศึกษาในหลักสูตรนี้ไดเปนอยางดี 78
นอกจากนี้แลว ยังพบวา แนวทางการบริหารงานเชิงรุกและเนนการประชาสัมพันธภาพลักษณของ
นายอํานวย ยังเปนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญที่ใหการประสานงานระหวางองคการบริหารสวนตําบลนาพูกับ
หนวยงานทั้งทางราชการและฝายการเมืองมีความราบรื่นและขยายเครือขายความสัมพันธ เพื่อเปาหมายใน
การประสานรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ

ไดเปนอยางดี

ตัวอยางเชน

การลงทุนซื้อรถยนต

ขับเคลื่อนสี่ลอราคาแพง เพื่อใชในภารกิจรับรองผูบริหารหรือนักการเมืองที่ดํารงตําแหนงระดับสูง ที่เขามา
ดูงานหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ ในพื้นที่อําเภอเพ็ญ ซึ่งหลายครั้งที่หนวยงานอื่นๆ ไดขอยืมใชรถขององคการ
บริหารสวนตําบลนาพู ในการรับรองแขกเหลานี้ อีกทั้งกลยุทธที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาพูเอา
มาใช นอกจากการใชรถยนตราคาแพงแลวก็คือ การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมักจะทําหนาที่เปน
คนขับรถยนตรับรองแขกเหลานี้ดวยตนเอง

โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อสรางความใกลชิดและสามารถ

ผลักดันนโยบายตางๆ ของตนไดโดยไมตองใชชองทางที่เปนทางการมากนัก เปนตน
จากทีไ่ ดอธิบายมาขางตนจะเห็นไดวา ดวยคุณวุฒิและบุคลิกของการเปนนักบริหารมืออาชีพ ทีใ่ ช
ระบบการบริหารงานที่เนนการบริการ รวดเร็วและสามารถประสานประโยชนของสมาชิกสภาองคการ
บริ หารส วนตํ า บล ซึ ่ง ถื อ เป นตั วแทนของประชาชนในแตล ะหมู บา นได ทํา ให น ายอํา นวยไดรั บ การ
สนับสนุนจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ ตลอดจนไดรับความรวมมืออยางดีจากกํานัน
ซึ่งมีฐานะเปนผูใหญในพื้นทีท่ ําใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรืน่ และมีผลงานอยางตอเนือ่ งสงผลให
การบริหารงานดําเนินไปอยางมีเสถียรภาพ
2) ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีของการบริหารจัดการภายในองคการบริหารสวนตําบลนาพูน ัน้ โดยภาพรวมมีลักษณะของ
การใหความรวมมือและปรับตัวใหเขากับรูปแบบบริหารงานที่ปรับเปลี่ยนจากหนวยงานทีม่ ีธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบราชการทั่วไป มาเปนหนวยงานที่เนนการใหบริการที่รวดเร็วและทันสมัยตามบุคลิกลักษณะของ
78

เรื่องเดียวกัน.
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นายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งตัวแสดงที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการทองถิ่นอีกกลุมหนึ่งก็คือ
ฝายราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมี นายเขตโสภณ อุดมศรี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนา
1

1

พู เปนผูนําที่โอนยายมาจากการสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีและไดมีนํารูปแบบและแนวทางการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญและมีประสิทธิภาพมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบล ที่
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก นอกจากนี้แลวดวยประสบการณทีเ่ คยปฏิบัติงานในหนวยงาน
ฝายสาธารณสุขของเทศบาล ทําใหนายเขตโสภณมีความเขาใจและสามารถบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
ในดานโครงสรางการบริหารงานตางๆ ไดเปนอยางดี ดังเชน การจัดการปญหาความขัดแยงตางๆ ของ
บุคลากรในหนวยงาน ที่ไดมีกระบวนการสรางความเขาใจและปรับทัศนคติเพื่อใหเกิดบรรยากาศการทํางาน
รวมกันที่ดียิ่งขึ้น 79
อยางไรก็ดี แมวาทางผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะไมมีขอขัดของในการลง
มติรับการถายโอนสถานีอนามัยนาพู แตในชวงแรกของการจัดทําแผนงานและดําเนินการตางๆ เพือ่ รองรับ
การประเมินความพรอมของการถายโอน ภายใตสถานการณความไมชัดเจนในนโยบายและรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ตองเปลี่ยนแปลงไป ไดนํามาซึ่งการเกิดบรรยากาศของความไมเขาใจและสับสนตอประเด็น
เรือ่ งการถายโอนสถานีอนามัย 80 ซึ่งความเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
(1) ความไมชัดเจนในดานการวางแผนรองรับถานโอนในดานตางๆ ระหวางบุคลากรของสถานี
อนามัยกับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาพู
(2) ความไมเขาใจตอนโยบาย รูปแบบการบริหารสถานีอนามัยที่เปลีย่ นแปลงไปและผลทีจ่ ะเกิดขึน้
ตอประชาชนในพื้นทีจ่ ากการถายโอนสถานีอนามัยนาพู ซึง่ ในชวงแรกของกระบวนการประสานงานกับ
ประชาคมหมูบาน ยังไมมีความเขาใจและความชัดเจนในเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยมากนัก ไดมีกระแส
ของความไมเขาใจในหมูป ระชาชน โดยเฉพาะในหมูที่ 6 เนื่องจากผูนําชุมชนไมเห็นดวยตอการดําเนิน
นโยบายดั ง กล า วด วยเหตุ ที ่มี ค วามไม มั ่นใจวา หากมีก ารถ า ยโอนแลวจะทํา ใหก ารบริห ารงานและการ
ใหบริการของสถานีอนามัยดีขึ้นหรือไม ซึ่งหลังจากการทําประชาคมและลงพื้นที่อยางตอเนื่องของผูบริหาร
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สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาที่ของสถานีอนามัยอยูบ อยครั้ง ทําใหประชาชนมีความมัน่ ใจ
มากยิ่งขึ้น และสามารถลดกระแสของความสับสนและไมไววางใจของประชาชนในพื้นที่ลงไดอยางดี 81
ทัง้ นีแ้ มจะไดมีประกาศแนวทางการบริหารสถานีอนามัยทีถ่ ายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อางตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0890.3/7933 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550) ที่ไดกําหนดหลักการใหองคการบริหารสวนตําบลที่รับโอน
สถานีอนามัยสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังนี้
(1)ดานระบบการบริหารงานบุคคล การโอนยาย การเลื่อนตําแหนง ความกาวหนาในอาชีพของ
บุคคลากรสถานีอนามัยทีโ่ อนมายังองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดรับไมต่ํากวาเดิม
(2)การบริหารงบประมาณ การเบิกจายเงิน การพัสดุและทรัพยสิน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการนัน้ สวนการจัดทําบัญชีใหเปนไปตามรูปแบบทีก่ รมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด
(3)การบริ หารจั ดการด า นสาธารณสุข ใหมีก ารจัดทํา แผนการดํา เนินการที ่ค รอบคลุม งานดา น
สาธารณสุขทุกดาน ใหมีการควบคุมคุณภาพการใหบริการ การพัฒนาองคกร การจัดทําฐานขอมูลและการ
ประสาน พัฒนาเครือขายการสาธารณสุข ใหมีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และมีลักษณะการดําเนินการ
ในแนวทางเดียวกับที่สถานีอนามัยเคยปฏิบัติกอนการถายโอน แตดวยการถายโอนสถานีอนามัย โดยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล ทําใหเกิดความวิตกกังวลในสวนของ
เจ า หน า ที ่ข ององค ก ารบริ หารส วนตํ า บลวา การรับ ถา ยโอนสถานีอนามัย อาจมีผลตอการสูญเสีย อัตรา
บุคลากร สัดสวนการปรับขั้นเงินเดือน และคาตอบแทนตางๆ ทีท่ างสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเคย
ไดรบั ตลอดจนปญหาเรื่องสายการบังคับบัญชา เนื่องจากมีวัฒนธรรมองคกรทั้งสองสวนมีความแตกตางกัน
อยูบาง เชน การออกไปนอกสํานักงานเพื่อลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ประชุมหรือฝกอบรมตางๆ ที่บุคคลากร
ของสถานีอนามัยมีความคลองตัวและขั้นตอนในการขออนุญาตในการดําเนินการตางๆ ที่นอยกวาบุคลาการ
ในสังกัดสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล อีกทั้งในเรื่องการปรับเลื่อนขั้นตําแหนง (ซี) ที่บุคลากรของ
สถานีอนามัยเดิมอยูในระดับที่สูงกวาปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งปจจุบันไดมีการทําความ
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เขาใจมากขึน้ แตความชัดเจนในเรือ่ งนโยบายและเรือ่ งการปรับขั้นตําแหนง-เงินเดือน ยังคงเปนประเด็น
ปญหาที่ยังคงสรางความกังวลใจใหแกบุคคลากรวนสวนของสถานีอนามัยอยู
3) หัวหนาสถานีอนามัยและขาราชการกองสาธารณสุข
ในสวนของสถานีอนามัยที่เปนตัวแสดงทีส่ ําคัญพื้นทีต่ ําบลนาพูใ นเรือ่ งที่เกีย่ วของกับการถายโอน
นั้น พบวา นายประสงค ชัยชนะ หัวหนาสถานีอนามัยมีทัศนคติวา สถานีอนามัยมีความเหมาะสมที่จะไดรับ
การถายโอนและเล็งเห็นถึงประโยชนทีก่ ารบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยจะมีความเขมแข็งมากขึน้
ประกอบกับการดําเนินงานที่ผานมาไดมีการประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ระหวาง
สถานีอนามัยและองคการบริหารสวนตําบลนาพูม าเปนระยะเวลานาน ทัง้ ในดานงบประมาณและการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ ทําใหทางเจาหนาทีข่ องสถานีอนามัยดําเนินการตอบรับตอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอ
ถายโอนเขามาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาพู ประกอบกับในดานความสัมพันธระหวางหนวยงาน
สาธารณสุขสวนภูมิภาคทั้งระดับจังหวัดและอําเภอ กับองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัย พบวา
หนวยงานสาธารณสุขอําเภอใหความรวมมือและคําปรึกษาแกสถานีอนามัยนาพูเ ปนอยางดีในการถายโอน
สถานีอนามัย อันเปนผลจากการที่หัวหนาสถานีอนามัยนาพูมีสายสัมพันธสวนตัวในฐานะเพื่อนนักเรียน
วิทยาลัยสาธารณสุข รวมรุนเดียวกับนายรุงเรือง ปณณราช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเพ็ญ ทําใหหัวหนาสถานี
อนามั ยนาพูสามารถรับ รูนโยบายเรือ่ งการถา ยโอนสถานีอนามัยและไดติดตามศึกษา ทําความเขาใจใน
หลักเกณฑตางๆ บนพื้นฐานความรวมมือและการสนับสนุนจากสาธารณสุขอําเภอเปนอยางดี 82 ประกอบกับ
ความรวมมือและบทบาทในการสรางเครือขายการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลนา
พูไดจัดสรรงบประมาณที่มีการสนับสนุนตางๆ อยางตอเนื่อง
ในทางตรงกันขามหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดไมไดแสดงทาทีการสนับสนุนหรือความใหรวมมือ
ที่ดีนัก โดยไดถูกตั้งขอสังเกตวาอาจเนื่องมาจากความกังวลวาหนวยงานตนจะสูญเสียบุคลากรและภารกิจใน
สวนของสถานีอนามัยระดับตําบลไป นอกจากนี้แลวยังมีการตัง้ ขอสังเกตวาผูด ํารงตําแหนงในสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี เปนผูม ีบทบาทสําคัญในการพิจารณา
ใหการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพู มีการกระทําโดยทุจริต จากกรณีการแจกปุยดังที่ไดกลาว
มาแลว และในขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเปนกรณีที่ไดรับการรองเรียนจาก นายสถิต
ภูริศรี คูแ ขงคนสําคัญของนายอํานวย อินทรธิราช กรณีนีจ้ ึงเปนหนึ่งในประเด็นทีน่ ายอํานวยมีความกังวล
ใจวาอาจเกีย่ วของกับความไมพอใจในการรับสถานีอนามัยนาพูใ หถายโอนมายังองคการบริหารสวนตําบล
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อยางไรก็ดีจากการสัมภาษณนายอํานวย อีกครัง้ ในเวลาตอมา พบวา ไมมีขอสงสัยหรือขอกังวลในประเด็น
ดังกลาวแตอยางใด
นอกจากนี้ดวยปจจัยที่ตําบลนาพู มีสถานีอนามัย 2 แหง แตมีเพียงสถานีอนามัยนาพู เทานัน้ ที่
ขอรับการถายโอน ในขณะทีส่ ถานีอนามัยบานหลวง ไมขอรับการถายโอน ซึง่ จากการเก็บขอมูล พบวา
กลุมการเมืองฝายตรงขามของ นายอํานวย อินทรธิราช ไดใหการสนับสนุนกลุมประชาชนผูที่ไมเห็นดวย
กับการถายโอนสถานีอนามัย โดยมีการสรางกระแสขาววาการถายโอนสถานีอนามัยมาอยูภ ายใตการกํากับ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลจะนํามาสูก ารลดคุณภาพของการใหบริการ ตลอดจนความกาวหนาใน
อาชีพของบุคคลากรสาธารณสุขหากเขามาอยูใตการกํากับดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับ
กระแสการตอตานในเรื่องขาวลือในการยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล ดังทีไ่ ดกลาว
มาแลวดวย
อยา งไรก็ตาม จากการสัม ภาษณหัวหนาสถานีอนามัยทั้ง 2 แหง ในพื้นที่ตําบลนาพู คือ สถานี
อนามัยนาพูและสถานีอนามัยบานหลวง พบวา หัวหนาสถานีอนามัยทั้งสองแหงมีทัศนะตอการถายโอน
สถานีอนามัยไปอยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนประเด็นตางๆ ที่แตกตางกัน 83 ดังตารางที่
3.2
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ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบทัศนะของหัวหนาสถานีอนามัยนาพูแ ละหัวหนาสถานีอนามัยบานหลวง ตอ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคการบริหารสวนตําบลนาพู
ทัศนะของ หัวหนาสถานีอนามัยนาพู ทัศนะของ หัวหนาสถานีอนามัยบานหลวง
(ถายโอนแลว)
(ไมถายโอน)
ทั ศ นคติ ที ่มี ต อ เรื ่อ งความ การถายโอนทําให สถานีอนามัยไดรับ การถ า ยโอนเป น เรื ่อ งใหม และยั ง ไม มี
จําเปนในการถายโอน

งบประมาณมากขึ ้น ซึ ่ง ประชาชนจะ ความมั น่ ใจได ว า การบริ ห ารงานด า น
ไดรับบริการที่ดียิ่งขึ้น

สาธารณสุ ข ภายใต อ งค ก รปกครองส ว น
ท อ ง ถิ ่น จ ะ ก อ ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ต อ
ประชาชนอยางแทจริง ทั้งนี้ขอดูตัวอยาง
ของสถานีอนามัยนาพูเปนแบบอยางในการ
เรียนรูกอน

ความตองการ/กระแสของ ริ เ ริ ่ม โดยบุ ค ลากรของสถานี อ นามั ย กระแส/ความคิดเห็นของผูใ หญบานและ
ประชาชนที ่มี ต อ การถ า ย โดยมีการประสานงานกับทาง องคการ ประชาชนในพื น้ ที ร่ ั บ ผิ ด ชอบ ให ท าง
โอนสถานีอนามัย

บริหารสวนตําบล ในการทําประชาคม บุคคลากรของสถานีอนามัยเปนผูต ัดสินใจ
เพื อ่ สร า งความเขา ใจกับ ประชาชนใน หลัก เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
หมู บ า น ซึ ่ง ประชาชนมี ทั ้ง ที ่มี ค วาม บริหารงานของสถานีอนามัย
เขาใจและไมเขาใจ

สายสั ม พั น ธ กั บ ผู บ ริ ห าร มีความสัมพันธที่ดี เนือ่ งจากสถานทีอ่ ยู ไม มี ค วามใกล ชิ ด กั บ ทางนายก องค ก าร
องคการบริหารสวนตําบล

ใกล แ ละมี กิ จกรรมร ว มกัน โดยตลอด บริหารสวนตําบลมากนัก เนื่องดวยสถานที่
รวมทั้งใหการสนับสนุนนายก องคการ อยูห างกันและอาจมีความระแวงจากการที่
บริหารสวนตําบลเปนอยางดี

เปนญาติของคูแขงทางการเมือง

ความเชื ่อ ถื อ ในศั ก ยภาพ มีความเชือ่ ถือ เนือ่ งจากรวมงานกันมา ไมมีความเชื่อถือมากนัก เนือ่ งจากการอยู
และความโปร ง ใสของ นานและให ก ารสนั บ สนุ น ซึ ่ง กั น และ ภายใตการบังคับบัญชาของนักการเมือง ซึ่ง
ผู บ ริ ห าร องค ก ารบริ ห าร กันมาเปนอยางดี

แตกตางไปจากการบริหารงานตามสายการ

สวนตําบล

บัง คับ บัญชาของระบบราชการอย า งมาก
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โดยเฉพาะการใหคุ ณให โทษ และระบบ
คุณธรรมอื่นๆ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ก าร ความร วมมื อกับ องคก ารบริหารสว น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการให บ ริ ก ารแก
ใหบริการ

ตํ า บล โดยเฉพาะการสนั บ สนุ น เรื ่อ ง ประชาชน อยูที่การบริ หารจัดการภายใน
งบประมาณ บุคลากร ครุภัณฑตางๆ จะ สถานี อนามั ย เป นสํ า คั ญ ตลอดจนการใช
ทํ า ให ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ งบประมาณและบุ ค คลากรที ม่ ี อ ย า งเต็ ม
ใหบริการตางๆ ไดเปนอยางดี

ความสามารถ

ซึ ่ง เห็ น ว า การถ า ยโอน

ห รื อ ไ ม ถ า ย โ อ น ผ ไ ม ไ ด ทํ า ใ ห
ประสิทธิภาพในการใหบริการแตกตางกัน
มาก ประกอบกับประชาชนในพื้นที่มักใช
บริการที่โรงพยาบาลเปนสวนใหญ
มุม มองตอการบริหารงาน มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ที ่ดี ทั ้ง ใ น ด า น การดํา เนินนโยบายดา นสาธารณสุ ข เช น
ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง งบประมาณ ครุ ภั ณ ฑ และโครงการ การฉีดยุง และ การแจกไมซอตยุง เปนการ
องคการบริหารสวนตําบล

ตา งๆ ของ องคก ารบริหารสวนตํา บล ดําเนินการเพื่อหาเสียงมากกวาความจําเปน
เอื้อตอการทํางานของสถานีอนามัย

ทางสุขอนามัยและการสาธารณสุขในพื้นที่

นอกจากนี้แลว ในดานความสัมพันธสวนตัวระหวางหัวหนาสถานีอนามัยทัง้ สองแหงทีม่ ีตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาพู มีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ หัวหนาสถานีอนามัยนาพูมีความ
ใกลชิดกับสถานีอนามัยในฐานะทีท่ ํางานรวมกันและมีบทบาทในการสนับสนุนคะแนนเสียงใหกับนาย
อํานวย อินทรธิราช นายกองคการบริหารสวนตําบลนาพู แตในทางตรงกันขามความสัมพันธทีม่ ีตอหัวหนา
สถานีอนามัยบานหลวง ไมมีความใกลชิดมากนัก เหตุผลประการหนึ่งถูกเชือ่ วามาจากการที่หัวหนาสถานี
อนามัยบานหลวงเปนเครือญาติกับนายสถิต ภูริศรี คูแ ขงทางการเมืองคนสําคัญ แมวาในการเลือกตัง้ ทีผ่ าน
มาหัวหนาสถานีอนามัยบานหลวงจะยืนยันไดวาวางตัวเปนกลางไมฝกฝายใดก็ตาม
ภาพที่ 3.7 แสดงกลไกและลักษณะความสัมพันธระหวางสถานีอนามัยนาพูและสถานีอนามัยบานหลวงตอ
การถายโอนสถานีอนามัยฯ
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สําหรับในสวนของการประสานงานกับหนวยงานระดับโรงพยาบาล พบวา ลักษณะความสัมพันธ
โดยทั่วไประหวางองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยกับหนวยงานโรงพยาบาล ซึ่งมี 2 ระดับ ไดแก
โรงพยาบาลระดับจังหวัด ไดแก โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี กับโรงพยาบาลระดับ
อําเภอ ไดแก โรงพยาบาลเพ็ญ เปนไปในลักษณะของการสงตอผูป วยทีม่ ีอาการรุนแรงและตองการการ
รักษาพยาบาลในระดับที่มากกวาการดูแลรักษาที่สถานีอนามัยจะรองรับได ตลอดจนการเขาไปรับการรักษา
ของผูปวยโดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนในพื้นที่ตําบลนาพู ที่มีอาการเจ็บปวยมากหรือประสบอุบัติเหตุจะ
เลือกเขารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยตรง เนื่องจากพื้นที่อยูไมไกลมากนักและสะดวกในการเดินทาง ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลนาพูไ ดจัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินและมีการประสานงานกับหนวยงานกูภ ัยตางๆ
ในการใหบริการและอํานวยความสะดวกตอผูปวยหรือผูประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ ซึ่งการใหบริการนี้ เกิดขึ้น
กอนมีการถายโอนสถานีอนามัย และเมื่อมีการถายโอนสถานีอนามัยแลวการใหบริการรถฉุกเฉินและการสง
ตอผูปวยใหเขารับการรักษาพยาบาลเปนไปไดโดยสะดวกยิ่งขึน้ เนือ่ งจากมีการจัดระบบหนวยพยาบาลเพื่อ
รองรับกรณีฉุกเฉินตางๆ เหลานี้
นอกจากความรวมมือหรือการสนับสนุนงบประมาณที่ทางองคก ารบริหารสวนตําบลนาพูมีตอ
หนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอดังที่ไดกลาวมาแลว ในสวนของสถานีอนามัยนาพูมักมีความสัมพันธกับ
โรงพยาบาลระดับจังหวัดและอําเภอในรูปแบบของการประสานงานเพื่อรับนโยบายมาปฏิบัติ หรือรับทราบ
แนวทางเกีย่ วกับสุขอนามัยตางๆ นอกเหนือจากนัน้ มักอยูในรูปแบบของการฝกอบรม สัมมนาตางๆ ทีท่ าง
บุ ค ลากรของสถานี อ นามั ย นาพู ม ั ก ไปเข า ร ว มกิ จ กรรมเป น ประจํ า ประกอบกั บ การประสานงานกั บ
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โรงพยาบาลเพ็ญ ซึง่ เปนโรงพยาบาลระดับอําเภอ ทีม่ ีแนวโนมเปนไปดวยดีเนือ่ งจากสถานทีต่ ั้งไมหางไกล
กันมากและความใกลชิดที่นายแพทยวิชัย ชัยจิตวณิชกุล ซึ่งภายหลังกลับเขามาเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล
1

1

เพ็ญอีกครั้ง หลังจากการถูกตัดสิทธิทางการเมืองเปนระยะเวลา 5 ป ดังทีไ่ ดกลาวมา ไดทําใหการดําเนินการ
ประสานงานตางๆ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3.8

แสดงการทํางานและกิจกรรมดานสาธารณสุขโดยสถานีอนามัยตําบลนาพูรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบลนาพู

4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
สําหรับกรณีของการถายโอนสถานีอนามัยตําบลนาพูน ัน้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน
โดยทั่วไปมักเปนผูที่มีความสมัครใจที่จะทํางานเพื่อสวนรวมดวยความเสียสละ และมีเวลาพอทีจ่ ะชวยเหลือ
ชุมชน เปนผูที่ชาวบานไววางใจ และมีทีอ่ ยูอ าศัยและประกอบอาชีพในหมูบ านนัน้ ๆ ตลอดจนตั้งบานเรือน
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อยูในสถานที่ที่ประชาชนไปติดตอไดงาย เชน การเปนเจาของรานคาในหมูบาน เปนตน ซึง่ บุคคลเหลานีม้ ี
บทบาทสําคัญในการเปนผูประสานและผูน ําในการทํากิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตําบลนาพู ที่
ความสัมพันธระหวางผูนําทองถิ่น ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลและกํานันกับประชาชนในพื้นที่
ไดใชกลไกเครือขายตัวแทน ทั้งที่เปนผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ในการประสานความรวมมือและสรางความเขาใจในการถายโอนภารกิจสถานี
อนามัยมาอยูภายใตการกํากับดูแลและอุดหนุนงบประมาณโดยองคการบริหารสวนตําบล ซึง่ อาสาสมัคร
เหลานี้มีบทบาทสําคัญทั้งในดานการใหความรู การลงไปปฏิบัติและมีความใกลชิดกับประชาชนในหมูบาน
มากกวากลไกอื่นๆ
อยางไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานกอนและหลังการถายโอนสถานีอนามัย พบวา ภารกิจและ
การดํ า เนิ น กิ จกรรมต า งๆ ภายหลั ง การถ า ยโอนมี ม ากขึน้ กว า เดิ ม โดยเฉพาะการสร า งความเขา ใจกั บ
ประชาชนในโครงสรางการบริหารงานที่เปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่มาจากทัง้ สถานีอนามัย
และเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายของทางองคการบริหารสวนตําบล
5) ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ในสวนของภาคประชาสังคมของพื้นที่ตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีนัน้ ในอดีตทีผ่ านมา
พืน้ ทีต่ ําบลนาพูไ มมีการจัดตั้งกลุม หรือ องคกรโดยประชาชนในพืน้ ทีซ่ ึง่ มีเปาหมายเพือ่ ดําเนินการทาง
การเมือง หรือ ดานอื่นๆ อยางชัดเจน มีเพียงการเขามาพัฒนาพืน้ ที่ขององคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศ เชน
องคกรนานาชาติเพื่อรวมกันพัฒนา (PLAN International) ซึง่ เขามาทําหนาทีใ่ นการสงเสริมปจจัยพืน้ ฐาน
สงเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้
การรวมกลุม ของประชาชนในพื้นที่ มีลักษณะเปนมวลชนจัดตัง้ หรือกลุมตางๆ ทีไ่ ดรับการอุดหนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบล โดยทั่วไปจัดตั้งเปนกลุม อาชีพและกลุม ผูสูงอายุ เปนตน ซึ่งเปนกลุม ทีม่ ีบทบาท
ในพื้นที่เนื่องจากสมาชิกสวนใหญอยูอ าศัยและประกอบอาชีพในพืน้ ทีเ่ ปนหลัก ทัง้ ยังเปนกลุม เปาหมายใน
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทองถิ่น ประกอบกับกลุมประชาสังคมในพื้นที่ ตําบลนาพู มีลักษณะของการ
เปนการรวมกลุม ประชาคมในพืน้ ที่ ในกรณีทีม่ ีการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการประชุมเพือ่ ชีแ้ จงความ
เขาใจตางๆ โดยแกนหลักในการประสานงาน ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของหมูบานนั้นๆ
เปนสําคัญ
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จากขอมูลที่นําเสนอขางตน สรุปไดวา ตัวแสดงทางการเมืองที่ประกอบไปดวยตัวแสดงทีม่ ีอํานาจ
หนาทีต่ ามกฎหมายทัง้ ในฐานะผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่ เปนนักการเมืองในขณะเดียวกัน
ขาราชการสวนทองถิ่นและสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชนรวมไปถึงองคกรภาคประชาชนตางๆ ใน
พื น้ ที ่ ประกอบกั บ บริ บ ททางการเมื อ งในแตล ะพื ้นที ่ล วนแลว แตมี ค วามสั ม พั น ธต อ การสรา งรูป แบบ
กระบวนการทางการเมือง ที่สงผานไปสูผ ลที่เกิดขึ้นตอกระบวนการถา ยโอนสถานีอนามัยมาสูองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ในดานโครงสรางของพืน้ ที่ตําบลนาพูนัน้ กลาวไดวา กลุมอํานาจในพื้นที่ตําบลนาพู ปรากฏ
ขึน้ อยางชัดเจนในชวงเวลาของการแขงขันเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งระดับทองถิ่น เชน การเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ระหวางกลุมของ

นายอํานวย

อินทรธิราช นายกองคการบริหารสวนตําบล คนปจจุบัน โดยดํารงตําแหนงตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. 2543 ซึง่ มี
ประสบการณเปนพนักงานธนาคาร กลุมของนายสถิต ภูริศรี และกลุมของนายวิชัย คําคูณ ซึ่งทั้งสองคน
ประกอบอาชีพครูและเคยเปนผูบริหารโรงเรียนมากอน
ในดานของเครือขายหรือฐานการสนับสนุนนั้น นายอํานวยมีฐานการสนับสนุนและไดรับความ
นิยมจากประชาชนกระจายทั่วพื้นที่ ไมมีกลุมเฉพาะเจาะจง โดยอาศัยการมีผลงานอยางตอเนือ่ งและบุคลิก
ของการเปนนักบริหารมืออาชีพ ประกอบกับการไดรับการสนับสนุนจาก สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สวนใหญทําใหการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่นและตอเนื่อง ในขณะที่กลุมของนายสถิต ภูริศรี
มีฐานเสียงสําคัญจากการมีเครือญาติจํานวนมากและประสบการณในการประกอบอาชีพครูทําใหเปนทีร่ ูจัก
และนับหนาถือตาในพื้นที่
นอกจากกลุมอํานาจและเครือขายการเมืองทองถิน่ ในเชิงของการพิจารณาจากการเลือกตัง้ แลว ยังมี
กลุมอํานาจหรือผูท ี่มีบทบาทสําคัญในทองถิ่น ในลักษณะของการเปนผูใ หญในพืน้ ที่ ไดแก กํานันและผูน ํา
ชุมชนซึ่งกระจายอยูในพืน้ ที่ บุคคลเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการเปนผูประสานและผูนําในการทํากิจกรรม
ตา ง ๆ ซึง่ การแข ง ขันทางการเมื องของกลุม อํา นาจทางการเมือง ปรากฏชัดเจนในชวงของการหาเสี ย ง
เลือกตัง้ โดยเฉพาะการเลือกตัง้ นายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ซึง่
ลักษณะความสัมพันธที่เกิดขึ้น คือ การแขงขันกันอยางเขมขนในชวงของการหาเสียง มีการโจมตีและใช กล
ยุทธตางๆ โดยในการเลือกตัง้ ผูบ ริหารทองถิน่ ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพู นอกจากนาย
อํา นวยแลว ยัง มี ผูสมั ค รอี ก 2 คน กลุม ของนายสถิต ภูริศ รี และกลุม ของนายวิชัย คํา คูณ ซึง่ ทัง้ สองคน
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ประกอบอาชี พ ครู แ ละเคยเป น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมาก อ น โดยที ่น ายสถิ ต ภู ริ ศ รี ถื อ เป น คู แ ข ง ขั น ที ่มี
ความสํ า คัญ อย า งมาก เนื อ่ งจากมี ฐ านเสี ย งจากเครื อญาติจํ า นวนมากกระจายอยูใ นทัว่ พืน้ ทีต่ ํา บลนาพู 
โดยเฉพาะในพื้นที่หมู 3 ซึ่งเปนพื้นที่บานเกิดของนายสถิต ประกอบกับประสบการณในการประกอบอาชีพ
ครูทําใหเปนทีร่ ูจักและนับหนาถือตาในพื้นที่ โดยผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลครัง้ ลาสุด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีผลคะแนน ดังนี้

ตารางที่ 3.1 แสดงผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพู เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551
หมายเลข

ชื่อ-สกุลผูสมัคร

คะแนนทีไ่ ด

1

นายอํานวย อินทรธิราช

2,374

2

นายวิชัย คําคูณ

967

3

นายสถิต ภูริศรี

2,168

คะแนนที่ไดไมแตกตางกันมากนักระหวาง ผูส มัครหมายเลข 1 นายอํานวย อินทรธิราช กับ ผูสมัคร
หมายเลข 3 นายสถิต ภูริศรี แมวานายอํานวยจะเคยไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลมา
เปนระยะเวลาเกือบ 10 ปแลวก็ตาม ซึ่งจากการเก็บขอมูลในพื้นที่ พบวา มีผลมาจากปจจัยสําคัญ 3 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก ความไมพอใจของประชาชนในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับกระแสขาวทีน่ ายอํานวย อินทรธิราช ใน
ฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพู พยายามที่จะยกฐานะองคการบริหารสวนตําบลใหเปนเทศบาล
ตําบล ที่จะนํามาสูการเก็บภาษีตางๆ ซึ่งประชาชนสวนหนึ่งมีความเชื่อวาจะเปนการสรางภาระใหแกตนเอง
ประการที่สอง นายสถิต ภูริศรี เปนผูม ีเครือญาติในพืน้ ที่ตําบลนาพูเ ปนจํานวนมาก ประกอบกับการ
เปนครูหรือผูบริหารโรงเรียน ทําใหนายสถิต เปนที่เคารพของประชาชนในพื้นที่แมวานายสถิต จะทํางานนอก
พื้นที่ตําบลนาพูก็ตาม
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ประการที่สาม กระแสขาววานายอํานวย อินทรธิราช ที่อาจถูกตัดสินวากระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
อันเนือ่ งมาจากกรณีการแจกปุย ซึง่ เปนหนึ่งในโครงการทีไ่ ดดําเนินการในขณะดํารงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและคาบเกี่ยวมาในชวงของการเลือกตั้ง
อยางไรก็ดี แมในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพู จะมีการแขงขันกันอยางรุนแรง
แตใ นการประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลนัน้ ไม ป รากฏภาพของการคัดคา นนโยบายหรือ การใช
งบประมาณอย า งรุ นแรงแต อย า งใด เนื อ่ งจาก สมาชิก สภาองคก ารบริหารสวนตํา บลมุง เนนการผลัก ดั น
โครงการของพื น้ ที ่และการจั ดสรรงบประมาณเพือ่ ประโยชน ของพืน้ ทีห่ มู บา นตนเองเป นหลัก และมั ก
มองเห็นวาความขัดแยงหรือไมรวมมือกันในสมาชิกสภาจะกอใหเกิดปญหาในการจัดสรรงบประมาณมากกวา
ประโยชนที่จะไดรับ
3.2.5 องคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน ถือเปนตัวแสดงหลักทีส่ ําคัญ
ในการถายโอนสถานีอนามัยอีกตัวแสดงหนึ่งขององคการบริหารสวนตําบลปากพูน ซึ่งนายธนาวุฒิดํารง
ตําแหนงผูบริหารมาตั้งแตป 2538 แมวาในสมัยแรกจะตองดํารงตําแหนงเปนรองประธานบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลปากพูนก็ตามเนื่องจากกฎหมายไดกําหนดใหกํานันเปนประธานบริหารโดยตําแหนง
ดังนั้นตั้งแตป 2542 เปนตนมาก็ดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนมาตลอด โดยที่
ลาสุดการเลือกนายกองคการบริหารโดยตรงเมื่อป พ.ศ. 2550 ปรากฏวาไมมีใครกลาสมัครแขงขันแมแตราย
เดียว ดังนั้นดวยอํานาจการเมืองทีม่ ีอยางเด็ดขาดจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอการรับการถายโอน
อนามัยทั้งสองแหงของตําบลปากพูน
นายธนาวุฒิ กลาววา “โดยภาพรวมแลวกระทรวงสาธารณสุขไมมีความจริงใจในการถายโอนสถานี
อนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมมีรูปธรรมทีช่ ัดเจนในการดําเนินการตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการถาย
โอน ทัง้ ที่ถายโอนไปแลวหรือที่จะแนวโนมวาจะถายโอนไดในอนาคต ทั้งๆที่ศักยภาพในทองถิ่นสามารถ
จะดําเนินการ แตเมือ่ ผูบ ริหารระดับสูงวางเฉย ในระดับจังหวัดก็ขยับไมได การถายโอนก็ไมเกิดขึน้ ดังนั้น
ขอสรุปวา ปญหาการถายโอนไมไดอยูที่องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนผูรับถายโอน แตเกิดจากกระทรวง
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สาธารณสุขที่ไมอยากถายโอนเพราะการถายโอนดุลอํานาจสวนหนึง่ จะเสียไปเปนธรรมดา” 84 อยางไรก็ดี
ปจจั ย สํ า คั ญที ่นํา มาสู ก ารดํ า เนิ นการถ า ยโอนสถานีอนามัย ก็คือ ความสัม พันธที่ดีตอกันระหวา งนายก
องคการบริหารสวนตําบลปากพูน กับหัวหนาสถานีอนามัยทั้ง 2 แหง เนื่องมาจาก
(1) เคยรวมงานกันมากอนและงานสํารวจลุลว งไปดวยดี
องคการบริหารสวนตําบลปากพูนกับสถานีอนามัยทั้ง 2 แหงเคยทํางานรวมกันมาตัง้ แต พ.ศ. 2539
โดยครัง้ แรกทีท่ ํางานรวมกันคือ รวมกันทํางานในโครงการรณรงค เรือ่ งการใชถุงยางอนามัย ในฐานะที่
สถานีอนามัยทั้งสองแหงที่อยูในเขตตําบลปากพูนทําใหทางองคการบริหารสวนตําบลปากพูน จึงสนับสนุน
ดานการจัดทําปาย สื่อเอกสารและบุคลากรในการเดินรณรงค หลังจากมีโครงการรวมมือกันครัง้ แรกซึ่งผล
เปนทีน่ าพอใจจึงไดสานตอในโครงการอื่นๆ อีก เชน โครงการกีฬาตําบล โดยมีองคการบริหารสวนตําบล
ปากพูน เปนเจาภาพ สวนสถานีอนามัยทั้งสองแหงรับผิดชอบงานดานแพทยสนาม และเครือ่ งมือในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมไปถึงโครงการ 7 วันอันตราย ที่มีขึ้นในชวงเทศกาลตางๆ เชน ชวงเทศกาลปใหม
เทศลาสงกรานต ซึ ง่ องค ก ารบริ หารส วนตํา บลปากพูน รวมมือกับ สถานีอนามั ย ทัง้ สองแห ง และกลุ ม
อาสาสมัครสาธารณสุขก็ใหความรวมมือเปนอยางดี โดยองคการบริหารสวนตําบลปากพูน ก็จะสนับสนุน
เปนคาอาหาร เครือ่ งดื่ม ใหกับเจาหนาที่และอาสาสมัครที่มาชวยงานในโครงการจนประสบผลสําเร็จเปนที่
พอใจของทุกฝาย
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลปากพูนยังสนับสนุนการทํางานของสถานีอนามัยทั้งสองแหง
ผานทางกลุม เครือขายตางๆทีท่ ํางานรวมกับสถานีอนามัย โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม อาสาสมัครสาธารณสุข
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ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ, สัมภาษณโดยผูเขียน.
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ประจําหมูบ าน ซึง่ กลุมดังกลาวนี้จะจัดทําโครงการเพือ่ ขอสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตําบล เชน โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยเพื่อใชในการทํากิจกรรมดานสังคมรวมกัน ซึง่ ทาง
องคการบริหารสวนตําบลปากพูนไมเคยปฏิเสธขอเสนอและพรอมใหสนับสนุน
สําหรับโครงการที่ทําใหความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลปากพูนกับสถานีอนามัยมี
ความชัดเจนและมีความตอเนื่อง คุณประภาส จเรประภาฬ หัวหนาสถานีอนามัยบางปู เลาวา เมื่อป พ.ศ.2547
สถานี อนามัยบางปูไ ดรับการคัดเลือกจากสํา นักงานการอุดมศึกษา(สกอ.)ใหเปนเครือขายมหาวิท ยาลัย
วลัยลักษณ เพื่อใหนักศึกษาใชเปนสถานที่ฝกภาคปฏิบัติในการดูแลสุขภาพในชุมชนและพัฒนาองคกร
ประกอบกับการเปนเครือขายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทําใหหมอประภาส มีโอกาสไดเขาไปเกี่ยวของกับ
องคการบริหารสวนตําบลปากพูนมากขึ้น เพราะเมื่อนักศึกษาลงพื้นที่ฝกงานในการดูแลสุขภาพในชุมชน ทํา
ใหไดขอมูลของประชาชนที่เกี่ยวกับปญหาดานสาธารสุข และความตองการแกปญหาของประชาชน ดังนั้น
จึงกําหนดใหนักศึกษานําขอมูลดังกลาวนําเสนอตอ องคการบริหารสวนตําบลโดยในชวงแรกไมไดคาดหวัง
วา องคการบริหารสวนตําบลจะเขามาชวยเหลือแตอยางไร เพียงแตเปนกระบวนการหนึง่ ในการฝกงานของ
นักศึกษา และหวังแคใหองคการบริหารสวนตําบลรับรูขอมูลเทานั้น
อยางไรก็ดีเมือ่ นักศึกษาไดรับเสนอขอมูลแกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนแลว ขัน้ ตอนตอมา
นักศึกษาก็ตองเสนอโครงการเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยของงบประมาณจากสถานีอนามัย หรือ องคการ
บริหารสวนตําบลปากพูนก็ได แตถาของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลมักจะมีปญหาในการ
เบิกจาย คือตองทําโครงการกอนจึงจะไดงบประมาณ แตนักศึกษาตองการงบประมาณทันที ซึ่งบางครัง้ ทาง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากพู น ก็ พ ยายามเจี ย ดงบมาให แ ละก็ มี ส ว นร ว มตลอด จุ ด นี ้เ องที ่ทํ า ให
ความสัมพันธระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาสถานีบางปูมีความสัมพันธกันแบบเพือ่ น
รวมงานมากขึ้น
(2) มีความสัมพันธใกลชิดแบบญาติพี่นองมาเปนเวลานาน
ความสัมพันธสวนตัวระหวา งนายประภาส จเรประภาฬ หัวหนาสถานีอนามัยบางปู กับนาย
ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน ถือวาเปนคนในพืน้ ทีท่ ีร่ ูจักกันมานาน โดย
หัวหนาสถานีอนามัย บางปู เปรียบเหมือนญาติผูใหญเพราะเคยเปนเพื่อนรวมงานของมารดาของนายก
องคการบริหารสวนตําบลปากพูน สวนนางสารภี ศรีพร หัวหนาสถานีอนามัยปากพูน ก็เคยเปนลูกนองของ
มารดาของนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน เชนกัน
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2) ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ในสวนของขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทีเ่ ปนตัวแสดงทีส่ ําคัญอีกตัวหนึง่ ใน
ฐานะผูปฏิบัติการที่มีสวนเกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัยนั้น ผูนําคนสําคัญของตัวแสดงกลุมนี้ไดแก
นายชาญชัย อรุณ เปนปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากพูน ตั้งแต พ.ศ.2538- จนถึงปจจุบัน ซึ่งกอนทีจ่ ะมา
ทํางานตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากพูนนัน้ นายชาญชัย ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ ใน
ตําแหนงปลัดอําเภอ โดยทํางานทีศ่ าลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอมาเมือ่ สภาตําบลปากพูนยกฐานะ
เปนองคการบริหารสวนตําบล ทางนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน ก็ดึง
มาเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากพูน เนื่องจากมีความสนิทสนมกันมาตั้งแตนายกองคการบริหาร
สวนตําบลปากพูนยังเปนนักเรียนมัธยม สวนนายชาญชัย เปนครูสอนโรงเรียนเอกชนซึง่ เพือ่ นสนิทของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนเรียนที่โรงเรียนดังกลาวจึงทําใหรูจักกัน
สําหรับความสัมพันธระหวางปลัดองคการบริหารสวนตําบล กับสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเปนไปดวยดี แมวานายชาญชัย ไมไดเปนคนในพืน้ ที่ก็ตาม แตจากการที่มาทํางนทีป่ ากพูนตัง้ แตมีการ
ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลประกอบกับนิสัยและบุคลิกสวนตัวของปลัดฯทีส่ ุภาพ ออนนอมถอม
ตน รวมทั้งเปนคนที่มีความประนีประนอมสูงมาก ทําใหสามารถทํางานรวมกับทุกคนไดดี โดยไมเคยมี
ความขัดแยงกับใคร ไมวาจะเปนในสวนของสมาชิกสภาหรือพนักงานตาง ๆ
ในดานสวนความสัมพันธระหวางปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับเจาหนาทีส่ ถานีอนามัย ไมมี
ความเดนชัดถึงความสัมพันธตอกัน เนื่องจากกอนมีการถายโอนอนามัยฯมีการทํางานรวมกันนอย อีกทั้ง
สถานทีท่ ํางานอยูห างไกลกันจึงไมไดมีการไปมาหาสูกัน ซึง่ หลังจากมีการถายโอนสถานีอนามัยพบวา
ความสัมพันธระหวางปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับสมาชิกสภายังคงเหมือนเดิมเนือ่ งจากการถายโอน
สถานีอนามัยไมไดมีผลตอการทํางานของสมาชิกสภา หรือสรางผลประโยชนหรืออํานาจตอรองใหกับ
สมาชิกสภา ลักษณะเชนนี้ ตรงกันขามกับลักษณะความสัมพันธระหวางปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ปากพูนกับเจาหนาที่สถานีอนามัย ปรากฏวา มีเรื่องขัดแยงกันเกิดบาง เห็นไดจากกรณี นายธนาวุฒิ ถาวร
พราหมณ นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน มีนโยบายเปดโอกาสใหประชาชนผูมาบริการจากสถานี
อนามัยประเมินผลการใหบริการ โดยประชาชนสามารถเขียนขอมูลใสกลองแสดงความคิดเห็นที่สถานี
อนามัยทั้งสองแหง หรือโทรศัพท หรือ บอกกลาวดวยวาจามายังนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนได
ตลอดเวลา ทําใหเกิดการรองเรียนวาเจาหนาทีค่ นหนึง่ ของสถานีอนามัยบางปู บริการไมดีใชวาจาไมสุภาพ
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โดยรองเรียนผานกลองแสดงความคิดเห็น รองเรียนผานทางโทรศัพท รวมถึงรองเรียนดวยวาจามายังนายก
องคการบริหารสวนตําบลปากพูน
ดวยเหตุนี้ ทางปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากพูนและนิติกรไดรับมอบหมาย มอบหมายให
ดูแลติดตามเรือ่ งดังกลาว ในทีส่ ุดนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนไมอยากใหสอบวินัยจึงแกปญหา
ดังกลาวโดยใหมาชวยราชการที่สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากพูน จึงทําใหเจาหนาคนดังกลาว
เกิดความไมพอใจปลัดองคการบริหารสวนตําบล และไดมีการรองเรียนขอความเปนธรรม

3) หัวหนาสถานีอนามัยและขาราชการกองสาธารณสุข
ตั วแสดงที ่สํ า คั ญอย า งยิ ่ง อี ก ตั วแสดงหนึ่ง ก็คือ ฝ า ยของสถานี อนามัย โดยมีนายประพาส จเร
ประภาส หัวหนาสถานีอนามัยบานศาลาบางปูหรือชาวบานเรียกวา หมอพาส เปนตัวแสดงที่สําคัญ ซึ่งมีพื้น
เพ เปนคนตําบลโมคคลาน อําเภอทาศาลา ซึง่ เปนพืน้ ทีต่ ิดตอกับตําบลปากพูน จึงมีความคุน เคยกับพืน้ ที่
คุนเคยกับชาวบาน รวมถึงผูนําชุมชนเปนอยางดี ประกอบกับบิดาของคุณประพาส เปนหมอพืน้ บานมากอน
จึงทําใหครอบครัวของนายประภาส เปนที่ยอมรับนับถือของชาวบานในพื้นที่รวมถึงปากพูนดวย นอกจากนี้
บรรดาญาติของคุณประภาส ยังทํางานเพื่อสังคมและชุมชนมาตลอด ทั้งที่มีตําแหนงเปนทางการหรือไมเปน
ทางการ โดยบางคนเปนผูใ หญบาน เปนตน ดวยแรงบันดาลใจจากครอบครัว โดยเฉพาะบิดา จึงทําใหคุณ
ประภาส มีความมุงมั่นในการดูแลสุขภาพใหกับชุมชน
นายประภาส เขามาทํางานในพื้นที่ปากพูน ตั้งแตป 2537 จึงทําใหมีความรู ความเขาใจ มีการสะสม
ขอมูลตางๆดานสาธารณสุข และมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชน ชุมชน ดุจญาติมิตร ทําใหป พ.ศ.2547
สถานีอนามัยบางปูจึงไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ใหเปนเครือขาย
มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ เพื่อใหนัก ศึกษาใชเปนสถานที่ฝกภาคปฏิบัติใ นการดูแลสุข ภาพในชุมชนและ
พัฒนาองคกร ซึ่งการเปนเครือขายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทําใหหมอประภาส มีโอกาสไดเขาไปเกีย่ วของ
กับองคการบริหารสวนตําบลปากพูน เพราะเมื่อนักศึกษาลงพืน้ ทีฝ่ กงานในการดูแลสุขภาพในชุมชน ทําให
ไดขอมูลของประชาชนที่เกีย่ วกับปญหาดานสาธารณสุข และความตองการแกปญหาของประชาชน ดังนั้น
หมอภาส จึงกําหนดใหนักศึกษานําขอมูลดังกลาวนําเสนอตอ องคการบริหารสวนตําบลโดยในชวงแรก
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ไมไดคาดหวังวา องคการบริหารสวนตําบลจะเขามาชวยเหลือแตอยางไร เพียงแตเปนกระบวนการหนึง่ ใน
การฝกงานของนักศึกษา และหวังแคใหองคการบริหารสวนตําบลรับรูขอมูลเทานั้น
เมื่อนักศึกษาไดรับเสนอขอมูลแกองคการบริหารสวนตําบลแลว ขั้นตอนตอมานักศึกษาก็ตองเสนอ
โครงการเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยของงบประมาณจากสถานีอนามัย หรือ องคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
ของบจาก องคการบริหารสวนตําบลจะมีปญหาในการเบิกจาย คือตองทําโครงการกอนจึงจะไดงบประมาณ
แตนักศึกษาตองการงบประมาณทันทีเพื่อทําโครงการ
คุณหมอประพาสมีทัศนคติทีด่ ีนายกและองคการบริหารสวนตําบล มีความสัมพันธที่ดีมากอน
เพราะรูจ ักคุน เคยกันมานานตัง้ แตวัยเด็ก เพราะมารดาของนายกองคการบริหารสวนตําบลทํางานเกีย่ วกับ
สาธารณสุขมาตลอด ดังนั้นจึงรูจักกันในชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางาน มีมุมมองดานการพัฒนาสุขภาวะที่
สอดคลองกัน เพราะมีภูมิหลังเหมือนกันคือ หมอประภาสที่บิดาเปนหมอพื้นบาน สวนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมีแมเปนหมออนามัย ทําใหมีทัง้ สองจึงมีความคุนเคยกับงานสาธารณสุข ในการเห็นปญหา เห็น
ความตองการ และหาทางออก มีกลยุทธในการสื่อสารระหวางกันและการใหเกียรติซึง่ กันและกันทุกครั้งทีม่ ี
การทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลก็จะรูสึกไดวาทางองคการบริหารสวนตําบลเห็นความสําคัญใน
ประเด็นสาธารณสุข จึงนําไปสูการสื่อสารหรือการพูดภาษาเดียวกัน เขาใจไดงาย ทั้งหมดนี้จึงผลักดันใหเกิด
การถายโอนสถานีอนามัยไปอยูภายใตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนอยางเต็มใจ
ในด า นความสั ม พั น ธ ต อ หน ว ยงานด า นสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นั ้น กล า วได ว า ก อ นทางถ า ยโอน
อนามัยฯความสัมพันธที่ไมเปนทางการระหวางทางสาธารณสุขจังหวัดกับองคการบริหารสวนตําบลปากพูน
เปนไปอยางใกลชิดโดยเฉพาะในระดับผูบริหาร เนื่องจากรูจักกับนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลปากพูนเปนการสวนตัวตั้งแตเล็กๆเนือ่ งจากมารดาของนายนายธนาวุฒิ เปนเจาหนาที่
อนามัย ดังนัน้ ความสัมพันธจึงเหมือนญาติ ดวยเหตุนีเ้ มือ่ มีนโยบายใหถายโอนสถานีอนามัย จึงรีบแจงให
ดําเนินการโดยไมลังเลเพราะเชือ่ ในความสามารถในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปากพูน
สวนความสัมพันธที่เปนทางการระหวางสาธารณสุขกับ องคการบริหารสวนตําบลปากพูนและ
สถานีอนามัย พบวา มีความสัมพันธดังนี้
(1) สาธารณสุขจังหวัดมีหนาที่ควบคุมดูแลดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากรของสถานีอนามัย
108

(2) กระทรวงสาธารณสุ ข จ า ยค า หั ว ในการประกั น สุ ข ภาพไปยั ง โรงพยาบาลมหาราช แล ว
โรงพยาบาลมหาราชก็จายไปยังสถานีอนามัย
(3) การจัดการเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานนั้นกระทรวง
จะมีการโอนเงินฝากมายังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหกระจายตอไปยัง องคการบริหารสวนตําบล
ตางๆ
(4) สาธารณสุขจังหวัดดูแลระบบการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัด
หลังการถายโอนอนามัย ความสัมพันธทั้งแบบทางการเหมือนเดิมทุกประการทัง้ ทีเ่ ปนทางการและ
ไมเปนทางการ โดยเฉพาะความสัม พั นธทีเ่ ปนทางการนัน้ จากการศึก ษาพบวา ระบบ ระเบีย บตา งๆที ่
สาธารณสุข จังหวัดตองดูแลยังคงระบบเดิม ไดแก
(1) ในดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ดานสาธารณสุข ใหดําเนินการในรูปแบบเดิมคือการให
สาธารณสุขจังหวัดมาดูแลเชนเดิม
(2) ในดานการจายงบประมาณ คาหัวในการประกันสุขภาพ ทางกระทรวงสาธารณสุขยังจายไปให
โรงพยาบาลมหาราช เพื่อใหโรงพยาบาลมหาราชสั่งจายตอไปยังสถานีอนามัย โดยการเบิกจายยังคงใช
กฎระเบียบ ขอบังคับเดิม ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยูภายใตระเบียบ
(3) ในสวนของเงินที่เกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขนั้น กระทรวงสาธารณสุขยังมีการโอนเงินฝาก
มายังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหมีกระจายไปยังองคการบริหารสวนตําบลซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลปากพูนก็อยูในระบบนี้เชนกัน
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
สํ า หรั บ บทบาทของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นที ่เ ป น อี ก หนึ ง่ ตั ว แสดงหลั ก นั ้น
อาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลปากพูนนับวาเปนหนึ่งในเครือขายภาคประชาชนที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ถายโอน ซึง่ มีนางราตรี รักสนิท หรือ ปาอูด เปนผูนํากลุมซึง่ มีจํานวนสมาชิกจํานวนประมาณ 500 คนโดย
ทํางานรวมกับกลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยมีนายสุริยา ไสลรัตน เปนผูน ํา มีสมาชิก
จํานวน 120 คน ทั้งนี้การไดเปนผูนําของทั้งสองคน เนือ่ งมาจาก เปนคนมีความสามารถและทํางานอาสามา
เปนเวลานาน ผานการอบรมเรียนรูม าตลอด และสิ่งที่สําคัญทั้ง 2 คนเปนผูที่มีจิตอาสาคอยชวยเหลืองาน
สังคมตางๆ จึงไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหเปนผูนํากลุม
สําหรับเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านนัน้ ไดมีประสบการณในการทํางานรวมกับ
สถานีอนามัยมานาน โดยคอยชวยเหลือในเรื่องการคัดกรองหรือเก็บขอมูลสุขภาพ ตรวจวัดความดัน หา
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ดัชนีมวลกาย ชั่งน้ําหนัก เปนตน ซึ่งกลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจะไปคัดกรองถึงทีบ่ านของ
ชาวบาน นอกจากนี้ผลงานเดนของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน คือ การทํา โครงการขอ
งบประมาณจากองค ก ารบริ หารส วนตํ า บล มาปรับ ปรุง สถานีอนามัย ทั้ง 2 แหง เพือ่ อํา นวยในการจั ด
กิจกรรมเพื่อบริการชุมชน สวนกลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทํางานรวมกับองคการบริหารสวน
ตํา บลและสถานี อนามั ย ในการบริ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการดํา เนิน กิจกรรมตา งๆ จัดขึน้ ซึง่ ทั ้ง
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน คือ กลุม คนอาสาเขามาทํางาน
เพือ่ สวนรวมหรือมีจิตอาสาโดยไมไดหวังกับคาตอบแทนใดๆ แตทางองคการบริหารสวนตําบลมักจะตอบ
แทนโดยการพาไปศึกษาดูงานหรือไปเที่ยวเปนประจําทุกป ซึ่งเครือขายเหลานีก้ ็สามารถนําความรูท ีไ่ ป
ศึกษาดูงานมาแลวประยุกตเพิ่มเติมแลวนํามาใชกับกลุมของตนไดดวย
ทั้งนี้ หลังจากมีการถายโอนอนามัยแลวจากการศึกษา พบวา ความสัมพันธระหวางเครือขายภาค
ประชาชน กับองคการบริหารสวนตําบลและสถานีอนามัยยิ่งมีความใกลชิดกันมากขึ้นและมีความสัมพันธที่
เขมแข็งมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากภายหลังที่ไดมีการถายโอนสถานีอนามัยแลว ทําใหการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลเขามามีบทบาทเกี่ยวกับสุขภาวะชัดเจนมากขึ้น จึงมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆเขา
มาดู ง านที ่อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากพู น เป น จํ า นวนมาก ส ง ผลให ก ลุ ม ต า งๆมี รายได เ พิ ่ม ขึ ้น การ
ทําอาหารเลี้ยงคณะที่มาศึกษาดูงานรวมถึงรายไดจากการทําที่พักใหเชาบานพักแบบโฮมสเตย (homestay)
นอกจากนี้สมาชิกกลุมบางคนที่มีความสามารถในการเปนวิทยากรในฐานการเรียนรูตางๆ ก็จะเปน
ที่มาของรายไดอีกทางหนึ่ง โดยองคการบริหารสวนตําบล และ สถานีอนามัยไดจัดฐานการเรียนรูใ นชุมชน
จํ า นวน 26 ฐานการเรี ย นรู  ซึ ่ง ส ว นใหญ จ ะเป นกิ จ กรรมของกลุม อสม.เกือ บทัง้ สิ ้นและทํ า ใหเ กิ ดกลุ ม
อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํ าหมู บ า นนอยซึง่ มาจากเด็กและเยาวชนตองการอาสามาชวย อาสาสมัค ร
สาธารณสุข ประจํ า หมู บ  า นผู ใ หญ อีก แรง ปจจุบันมีส มาชิก อาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา หมูบา นนอย
ประมาณ 200 คน สวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานผูใหญมีประมาณ 500คน
5) ผูนําชุมชน
ในกรณีขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนนั้น ผูนําชุมชนที่มีบทบาทเกี่ยวของและเปนตัวแสดง
หนึ่งที่เกี่ยวของกับการถายโอน ไดแก นายเฉลิม ศรีเมือง กํานันตําบลปากพูน ซึ่งเปนญาติลูกพีล่ ูกนองกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน จึงมีความสัมพันธที่ดีตอกัน แตอยูตรงกันขามกันในทางการเมือง
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ถาเปนการเลือกตั้งระดับชาติก็จะชวยหาเสียงกันคนละพรรค แตหากเปนการเลือกตัง้ ระดับทองถิ่นจะสงคน
ลงแขงไมวาจะเปนผูใ หญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ สมาชิกสภาจังหวัด นอกจากนี้
แลวยังกลาวไดวาผูนําทองถิ่นในพื้นที่ตําบลปากพูนซึ่งไดแก ผูใหญบานแตละหมูบานมีความสัมพันธที่ดีกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบล แตความสัมพันธที่ดีนี้ก็ยังมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมอํานาจอืน่ ๆ ดวย ดัง
ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงความสัมพันธระหวางผูใหญบานแตละหมูบานในตําบลปากพูนกับกลุมการเมืองอื่นๆ
ผูใหญบาน
หมูที่
1

ชื่อ-สกุล
รอยตรีวิน สังขสง

เครือขายความสัมพันธ

เหตุ/ปจจัยความสัมพันธ

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนและเปน
สวนหนึ่งของทีมงานการเมืองของกํานันเฉลิม

2

นายอุดม พุทธพันธ

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน

เป น เพื อ่ นกั น และในทาง
การเมืองอยูทีมงานเดียวกัน

3

นางอรัญญา นาคยิม้

นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากพู น แต
ในทางการเมืองยังไมชัดเจนวาอยูท มี ไหน

5

นายชัยโรจน วงศวิภูษณะ

นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากพู น แต
ในทางการเมืองยังไมชัดเจนวาอยูทีมไหน

6

นายสัมพันธ จเรประภาษ

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน

เป น เพื อ่ นกั น และในทาง
การเมืองก็อยูทีมงานเดียวกัน

7

8

นายสุธรรม นิลมาศ

นายมูซา อนันทขาล

นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปากพู น แต เป น ญาติ ข องนายกองค ก าร
ในทางการเมืองเปนทีมงานของกํานันเฉลิม

บริหารสวนตําบล

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน

เปนญาติกบั รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

9

นายธันวิทย ถาวรพราหมณ

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน

เ ป น น อ ง ช า ย ข อ ง น า ย ก
องคการบริหารสวนตําบล
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10

นางไกรวรา เข็มแดง

11

นายสุรยิ นั ต กุหลาบวรรณ

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนแตเปน
ทีมงานของกํานันเฉลิม
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนแตเปน
ทีมงานของกํานันเฉลิม

12

นายวิรตั น โสภาวัจน

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน

เปนเพื่อนกัน และเปนทีมงาน
เดียวกัน

จากการศึ ก ษาพบว า ทั ง้ กํ า นั น ผู ใ หญบา นกับ องคก ารบริหารส วนตํา บลจะไมคอยมี บ ทบาทใน
โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเทาไหรที่ควร สวนกิจกรรมที่เขารวมประจํา การทําประชาคม
หมูบานและงานกีฬาประจําตําบล สําหรับบทบาทกํานันและผูใ หญบานทีเ่ กีย่ วของกับสถานีอนามัยก็นอย
มากเชน กัน หากจะเข า มาส ว นร วมบ า งก็ มีจ ะเหตุผ ลแตกตา งกันไป เชน นายธัน วิท ย ถาวรพราหมณ
ผูใ หญบานหมูที่ 9 ทีเ่ ขามามีสวนรวมเนื่องจากเปนนองชายของนายกและมีภรรยาเปนเจาหนาที่อยูทีส่ ถานี
อนามัยปากพูนหรือนายสัมพันธ จเรประภาษ ผูใ หญบานหมูที่ 6 ที่เขามามีสวนรวมเพราะเปนญาติกับ
หัวหนาสถานีอนามัยบางปู สวนนายวิรัตน โสภาวัจน ผูใหญบานหมูที่ 12 เขามามีสวนรวมเพราะเขามา
รับเหมางานภายในสถานีอนามัย เปนตน
ทั้งนี้ ในดานของโครงสรางทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนั้น กลาวไดวากลุม
การเมืองมีเพียงกลุมเดียว คือ กลุมกํานันเฉลิม ศรีเมือง หรือกํานันแปะ ปจจุบันยังเปนกํานัน(เหลืออีก 2 ป
เกษียณอายุ) ทั้งนี้กํานันเฉลิม เปนลูกพี่ลูกนองกับแมของนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลปากพูน โดยแมของนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูน นามสกุลเดียวกันกํานันเฉลิม ซึ่ง
การลงสนามการเมืองครั้งแรกของนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ คือ เมื่อป พ.ศ. 2538 โดยสมัครเปนสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลปากพูน ในสวนของหมูที่ 9 ปรากฏวาไดรับการเลือกตั้ง และไดรับมอบหมายให
เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลปากพูน เนื่องขากในสมัยนั้น กฎหมาย
กําหนดใหกํานันเปนประธานคณะกรรมการบริหารโดยตําแหนง จึงทําใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปากพูนทํางานรวมกับกํานันเฉลิมจนครบวาระ 4 ป
สมัยตอมีการเลือกตัง้ เมือ่ ป พ.ศ. 2542 นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ ไดลงสมัครเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลปากพูนอีกครัง้ โดยยังลงในสนามเลือกตัง้ ของหมู 9 เหมือนเดิม อีกสวนกํานัน
เฉลิม ไมลงสมัคร และเนือ่ งดวยปจจุบันกฎหมายก็ไมไดเปดโอกาสใหกํานันดํารงตําแหนงประธานบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลอีกตอไป จึงไดสนับสนุนใหนองชาย คือ นายฤทธิชัย ศรีเมือง ลงสมัครสมาชิก
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องค การบริ หารสวนตําบลปากพูนในเขตเลือกตั้ง ของหมูที่ 4 ซึ่ง ผลปรากฏวา ทั้ง นายธนาวุฒิ และนาย
ฤทธิชัย ไดรับการเลือกตั้ง
อยางไรก็ดี เงื่อนไขตามกฎหมายไดกําหนดใหเรียกหัวหนาฝายบริหารวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบล สวนการไดมาซึ่งหัวหนาฝายบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูโหวตคะแนน โดยมีมี
ผูเ สนอชือ่ ชิงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน คือ นายธนาวุฒิ และนายฤทธิชัย ผลปรากฏวา
นายธนาวุฒิ ไดรับคะแนนเสียง 14 คะแนน สวน นายฤทธิชัยไดคะแนนเสียง 10 คะแนน สงผลทําให
นายธนาวุฒิ จึงไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนและบริหารงานจนครบสมัย คือ ตัง้ แตป พ.ศ.
2542-2546 แตการไดรับ ชัยชนะของนายธนาวุฒิ ทําใหอีกฝายหนึ่งไมพอใจอยางมาก จนถึงขั้นมีการ
ฟองรองศาลวา นายธนาวุฒิ ซื้อตัวสมาชิกเพื่อใหลงคะแนนเสียงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลในที่สุด
ศาลก็ยกฟอง
ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2547 มีก ารเลื อกตั้งอีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ การแขงขันรุนแรงเหมือนเดิม คือเปนการ
แขงขันระหวางกลุมของนายธนาวุฒิ กับ กลุมของนายฤทธิชัย ซึ่งมีกํานันเฉลิมสนับสนุน หลังจากทราบผล
การเลือกตั้งแลวสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดมาลงคะแนนเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบล
กันอีกในที่สุดนายธนาวุฒิ ก็ไดรับการลงคะแนนใหเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตออีกสมัย และใน
การเลือกตั้งสมัยตอมา นายธนาวุฒิและนองชายกํานันก็ลงแขงขันการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเชนเดิม ซึ่งนายธนาวุฒิ ยังไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลอีก 1 สมัย ป พ.ศ. 25472551และบริหารจนครบวาระ
ป พ.ศ. 2551 มีการเลือกตั้งอีก โดยครั้งนี้กฎหมายกําหนดมีการเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบล
โดยตรงจากประชาชน แตปรากฏวา นายธนาวุฒิ สมัครรับเลือกตัง้ เปนนายกองคการบริหารโดยไมมีคูแ ขง
สวนคูแขงคนเดิมคือ นายฤทธิชัย หันไปสมัครเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด(สจ.)แทนเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเลือกตั้งในป พ.ศ.2551 เชนเดียวกัน
สําหรับสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2551 นายธนาวุฒิ ไดสงนองชายคนที่ 3 คือ
นายวัชระ ถาวรพราหมณ (เปล) ซึ่งแขงกับนายฤทธิชัย ผลปรากฏวา การนับคะแนนครั้งแรก นายฤทธิชัย
ได 5052 สวน นายวัชระได 5051 คะแนน ซึ่งชนะเพียง 1 คะแนนเทานัน้ ทําใหมีการฟองรองใหมีการนับ
คะแนนใหม ซึ่งใชเวลาถึง 8 เดือนกวา ในทีส่ ดุ การนับคะแนนรอบที่2 ผลปรากฏวานายวัชระ ถาวรพราหมณ
ชนะ 4 คะแนน
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ในประเด็นทีว่ า กลุม การเมืองนีม้ ีความสัมพันธกับสถานีอนามัยอยางไรนัน้ จากการศึกษาพบวา
กลุมการเมืองของกํานันเฉลิม มีความสัมพันธกับสถานีอนามัยคอนขางนอยและไมคอยจะเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆของสถานีอนามัย อีกทั้งไมมีญาติพี่นองที่มาทํางานที่สถานีอนามัย แต กลุม อสม.เกือบ
ทั้งหมดเปนทีมงานของนายธนาวุฒิ
สําหรับการถายโอนอนามัย ไมมีผลตอความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมการเมืองของกํานันเฉลิม
ส ว นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายธนาวุ ฒิ กั บ ที ม กํ า นั น เฉลิ ม ยั ง นั บ ถื อ กั น แบบญาติ พี ่น อ งและยั ง ได รั บ
ประโยชนจาก องคการบริหารสวนตําบลปากพูน เหมือนเดิม เชน ยังไดงานรับเหมากอสรางขององคการ
บริหารสวนตําบล ทัง้ นีเ้ หตุผลสําคัญที่ทําใหทั้งสองกลุมนี้ตองลงแขงขันกันก็เพื่อเปนการวัดคะแนนใน
พื้นที่ซึ่งเกี่ยวโยงกันถึงการเมืองใหญหรือการเมืองระดับชาติ
บทเรียนทางการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีไ่ ดกลาวมาทัง้ หมดนัน้ เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นอยางหลากหลายในบริบทที่แตกตางกันไป แตละกรณีสะทอนใหเห็นบุคคล กลุม และเครือขายทีเ่ ขา
มาเกีย่ วขอ ง โดยมี อํ า นาจทางการเมื องที แ่ ตกต า งกั นไป ซึ ่ง ในแตล ะกรณีศึก ษาก็ส ะทอ นใหเห็ นว า ใน
ตําแหนงเดียวกันอาจจะมีอํานาจทางการเมืองไมเทากัน เชนนายกองคการบริหารสวนตําบลของพื้นที่หนึ่ง
อาจจะมีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจมากกวาอีกที่หนึ่ง หรือกรณีที่ขาราชการในตําแหนงเดียวกันในที่
หนึ่งอาจจะมีอิสระในการตัดสินใจ แตในขณะที่ขาราชการในตําแหนงเดียวกันแตตางพื้นทีก่ ลับไมมีอิสระ
ในการตัดสินใจ ความแตกตางเหลานี้นีเ่ องทีจ่ ะสงผลตอกระบวนการถายโอนอํานาจทัง้ ในเรือ่ งสาธารณสุข
และเรื่องอื่นๆ ที่เนนรูปแบบเดียวตายตัวทั่วประเทศ เพื่อใหการวางรูปแบบเพื่อสงเสริมใหเกิดการกระจาย
ประสบผลสําเร็จ การทําความเขาใจความแตกตางหลากหลายที่ไมมีขอกําหนดทีต่ ายตัวเหลานีจ้ ึงเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่ง ซึ่งแบบแผนที่แตกตางกันนี้จะอภิปรายใหเห็นชัดเจนขึน้ ในบทตอไป
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บทที่ 4
รูปแบบตางๆของกระบวนการทางการเมืองในการถายโอนสถานีอนามัย และปจจัยในการถายโอนสถานี
อนามัย
จากการนําเสนอเนื้อหาในเรื่องกระบวนการทางการเมืองที่สะทอนทั้งความขัดแยง

ความรวมมือ

การแขงขัน และความขัดแยงระหวางตัวแสดงตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาในบทที่แลวนั้น ในบท
นี้จะเปนการสังเคราะหและสรุปขอมูล โดยในสวนแรก (4.1) เปนการสรุปกระบวนการทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่กลุมตัวอยางจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 แหง โดยจัดกลุมเปนรูปแบบตางๆ และสรุปภาพ
ใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น สวนที่สอง

(4.2)

เปนการสังเคราะหใหเห็นปจจัยตางๆที่สงผลใหการถายโอนประสบ

ความสําเร็จ

4.1

รูปแบบกระบวนการของการถายโอนสถานีอนามัย

จากการวิเคราะหถึงลักษณะกระบวนการทางการเมืองของการถายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 แหง ไดแก เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เทศบาลตําบลบาน
ฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
องคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และองคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พอจะแบงแบบแผนของกระบวนการทางการเมืองไดเปนสามแบบแผนคือ
(1) แบบการเมืองนํา (2) แบบการบริหารนํา และ (3) แบบที่รวมมือกันไดทุกฝาย
1) กรณีศึกษา “การเมืองนํา” การถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครอง
ทองถิ่นที่มีการแขงขันกันทางการเมืองสูง
กระบวนการทางการเมืองในรูปแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการแขงขันทางการเมืองในระดับสูง

มี

ความขัดแยงทางการเมืองที่คอนขางชัดเจน มีการโจมตีกันระหวางผูนําชุมชนในระดับที่รุนแรงและตอเนื่อง
เชนมีการแจกใบปลิวโจมตีการทํางานของฝายตรงขาม หรือมีการใชความรุนแรง การขมขูฝายตรงขาม แกน
นําชุมชนจะมีการเลือกฝายที่ชัดเจน

โดยจะเลือกอิงเขากับฝายที่สามารถใหผลประโยชนแกตนเองได

ผูบริหารทองถิ่นมักเปนผูมีอิทธิพลในการใชนโยบายหรือผลงานในการหาคะแนนเสียงใหกับกลุมของตน
โดยกระบวนการทางการเมืองในรูปแบบนี้จะมีลักษณะหลักๆ ดังตอไปนี้
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ประการที่ 1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะ เปนนักการเมืองอาชีพ มีความมุงหวัง
ในอํานาจและผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการเมือง ผูบริหารแบบนี้จะมีความสัมพันธกับแกนนําชุมชนที่ดี
และมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองระดับชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนตอบแทนที่ชัดเจน
กระบวนการทางการเมืองในรูปแบบนี้มีตัวแสดงหลัก(political actors) อยูที่ฝายบริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนนักการเมืองในระดับทองถิ่น และเปนผูมีอิทธิพลในระดับทองถิ่นที่มีสาย
สัมพันธที่ดีกับนักการเมืองในระดับชาติ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับแกนนําชาวบาน จึงมักจะใชอิทธิพล
หรือความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองและแกนนําชาวบานเอื้อประโยชนตอตนเองในการเลือกตั้งระดับ
ทองถิ่น ทั้งในการเลือกตั้งผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น
ประการที่ 2

ความสัมพันธระหวางผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับขาราชการใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในรูปแบบของความสัมพันธในเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ และการบริหารงาน
อยูในรูปแบบของสายการบังคับบัญชา
โดยลักษณะความสัมพันธกับขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบปฐมภูมินั้น

จะมี

ลักษณะของการอาศัยระบบเครือญาติของตนเองหรือภายในกลุมผูบริหารและสมาชิกสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งมักจะดําเนินการในลักษณะที่เอื้อประโยชนใหกับเครือญาติของตนเปนสําคัญ
เชน ในการปรับตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนใหแกกลุมญาติพี่นองของตนเองกอน ในขณะที่ความสัมพันธกับ
ขาราชการคนอื่นๆ นั้นเปนไปในลักษณะของการทํางานรวมกันตามปกติเทานั้น
การบริหารงานและการปกครองขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรูปแบบของสายการ
บังคับบัญชาจากบนลงลาง คือ เนนการรับคําสั่งหรือนโยบายจากผูบริหารขององคกร สวนขาราชการมี
หนาที่เพียงรับคําสั่งแลวปฏิบัติตาม
ขาราชการประจําได
หนาที่อื่น

ทําใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคุม

หากขาราชการคนใดมีปญหาหรือไมปฏิบัติตามนโยบายก็จะมีคําสั่งยายใหไปปฏิบัติ

หรือหากขาราชการคนใดไมเต็มใจที่จะทํางานรวมกับคณะผูบริหารก็มักจะใชวิธีการขอยาย

หนวยงานไปสังกัดหนวยอืน่
ประการที่ 3 ความสัมพันธระหวางผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับแกนนําชาวบาน
เปนไปอยางใกลชิดและเอื้อผลประโยชน
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รูปแบบความสัมพันธระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับผูนําชุมชนหรือแกนนํา
ชาวบานกลุมตางๆ

ในกรณีศึกษาที่มีการแขงขันทางการเมืองสูงนั้นจะเปนไปในลักษณะไมเปนทางการ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับแกนนําชาวบานจะความสัมพันธอยางใกลชิด มีการอุปถัมภแกผูนํา
ที่อยูฝายเดียวกับผูบริหารและการจัดสรรงบประมาณลงสูหมูบานจะคํานวณถึงความสัมพันธสว นตัวและ
จํานวนสมาชิกสภาเปนหลัก

อีกทั้งผูนําชุมชนมักจะไดรับความชวยเหลือเปนสวนตัวเมื่อเดือดรอนหรือมี

เหตุจําเปน ซึ่งผูนําชุมชนก็มักจะตอบแทนดวยการเปนหัวคะแนนใหแกผูบริหารฯเมื่อมีการเลือกตั้ง
ประการที่ 4 การมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนผานทางแกนนําชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชนในกรณีศึกษาที่มีลักษณะของการแขงขันทางการเมืองสูงจะถูกจํากัด
อยูในประชาชนบางสวนที่มีความสนิทสนมกับแกนนําชาวบาน(ฝายผูบริหาร)

ถึงแมจะมีผลการทํา

ประชามติออกมาก็ตาม แตประชาชนทั้งหมดไมมีสวนรับรูขอมูลเกี่ยวกับการถายโอนสถานีอนามัย ซึ่ง
กระบวนการทางการเมืองในลักษณะนี้ ไดแกสถานีอนามัยสุเทพ เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมและสถานีอนามัยบานฆอง เทศบาลตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ ขอสังเกตขางตนพิจารณาไดจากตารางความสัมพันธระหวางตัวแสดงผูเกี่ยวของหลัก ทัศนคติ
และความสัมพันธกับตัวแสดงอื่นๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีรูปแบบกระบวนการทางการเมือง
แบบ“การเมืองนํา” ในการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองทองถิ่น ดังแผนภาพดานลาง

แผนภาพที่ 4.1 แสดงปญหาและความสัมพันธภายหลังการถายโอนสถานีอนามัยของเทศบาลตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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แผนภาพนี้แสดงความสัมพันธของตัวแสดงตางๆในพื้นที่เทศบาลตําบลสุเทพซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการ
แขงขันทางการเมืองสูง

โดยที่กลุมการเมืองสองกลุมในพื้นที่ตําบลสุเทพมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง

กระบวนการทางการเมืองและความสัมพันธระหวางตัวแสดงตางๆ

จึงอยูในบริบทที่มีการแขงขันกันสูง

นายกเทศมนตรีบริหารงานเพื่อรักษาฐานคะแนนเสียง และขยายฐานคะแนนเสียง นโยบายจึงมุงทําใหเห็น
ผลงานเพื่อใหเกิดความนิยม

บุคลากรดานสาธารณสุขถูกนําไปใชใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธตวั นายกเทศมนตรี
การแขงขันทางการเมืองนี้ยังสงผลใหเกิดการจับผิดและรองเรียนเรื่องการทุจริต ทําใหความสัมพันธ
กับเจาหนาที่สถานีอนามัยมีปญหา ทั้งกับอดีตเจาหนาที่ และแมวาหัวหนาสถานีอนามัยคนปจจุบันจะมีความ
ใกลชิดกับนายกเทศมนตรีในเบื้องตน แตทายที่สุดก็เกิดปญหาดานการจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ทํา
ใหทางสถานีอนามัยเขาไปเกี่ยวของ และถูกฝายตรงขามทางการเมืองจับจองจับผิด แมวาจะผิดจริงตามที่
กลาวหาหรือไมก็ตาม แตเจาหนาที่ก็จะโดนรองเรียนไปดวย ทําใหการทํางานของเจาหนาที่สถานีอนามัยจึง
เต็มไปดวยความยากลําบาก จนมาถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เจาหนาที่ไดขอโอนยายกลับไปยังกระทรวง
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สาธารณสุข นอกจากนี้กลุมการเมืองในพื้นที่ยังไดเชื่อมโยงกับกลุมการเมืองของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน
เครือขายของกลุมการเมืองระดับชาติ ทําใหความขัดแยงชัดเจนและซับซอนยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธของกลุมการเมือง ภาคประชาชนและศาสนาในการทํางานของสถานีอนามัย
บานฆอง เทศบาลตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนภาพขางตนนี้ แสดงความสัมพันธของกลุมการเมืองตางๆในพื้นที่เทศบาลตําบลบานฆอง ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่ฝายผูบริหารมีความเกี่ยวของกับการเมืองระดับชาติ และมีการแขงขันกันกับกลุมการเมืองอีกกลุม
หนึ่งอยางชัดเจน แตในความขัดแยงนั้น อีกกลุมการเมืองหนึ่งไมไดแขงขันเพื่อชิงตําแหนงนายกเทศมนตรี
การใชอํานาจของแตละฝายจึงแยกกัน

ฝายผูบริหารสามารถทํางานรวมกับสถานีอนามัยและขาราชการ

ทองถิ่นไดอยางราบรื่น ในขณะนี้กลุมฝายตรงขามก็สรางเครือขายการเมืองภาคประชาชนของตนขึ้นมาเพื่อ
คานอํานาจ ฐานมวลชนของแตละฝายจึงมีความชัดเจน สถานีอนามัยเมื่อมาเปนสวนหนึ่งของเทศบาลแลว ก็
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ทํางานเพื่อตอบสนองตอฐานมวลชนที่เปนเครือขายของผูบริหารของเทศบาล
เครือขายทางสังคมแบงแยกเปนสองสวนชัดเจน
เชนกัน

โดยสรุปคือการเมืองและ

และสถานีอนามัยก็เลือกที่จะอยูกับเทศบาลอยางชัดเจน

การปฏิบัติงานจึงราบรื่นไมเกิดปญหาดานการบริหารและการใหบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลอยางชัดเจน

แตการแบงกลุมของ

ทําใหประชาชนสวนที่อยูในเครือขายภาคประชาชนไมใกลชิดกับ

เทศบาล ทําสงผลใหการบริการของเทศบาลก็ไมไดตอบสนองกับประชาชนทุกเครือขายอยางเสมอภาคกัน
2)

กรณีศึกษา “การบริหารนํา” การถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองทองถิ่นที่มีการ

บริหารเขมแข็ง
กระบวนการทางการเมืองของการโอนถายสถานีอนามัยในลักษณะนี้เกิดในพื้นที่ที่การแขงขันทาง
การเมืองไมสูงนัก ฝายนายกองคการบริหารสวนตําบลไมไดมีอิทธิพลหรือบารมีเปนพิเศษ ทําใหเมื่อมาดํารง
ตําแหนงทางการเมืองจึงตองอยูภายใตฝายขาราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่มีความ

เขมแข็งในการตอรองกับอํานาจทางการเมืองในการจัดทําแผนและนโยบายในแตละป
กระบวนการทางการเมืองในการถายโอนสถานีอนามัยในรูปแบบที่ที่พบไดในกรณีของ

องคการ

บริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะสําคัญบางประการ ไดแก
ประการที่ 1 มีวฒ
ั นธรรมองคกรที่มีความเขมแข็งในการทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว ระหวาง
ขาราชการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงสามารถทํางานใหแกประชาชนอยางเต็มที่ แมจะเปนการ
ทํางานลวงเวลาราชการ โดยไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ ทั้งยังมี
อํานาจในการถวงดุล ตอรองกับฝายการเมือง สามารถกําหนดนโยบายเองได เนนความจริงจัง โปรงใส และ
ตรวจสอบได
ประการที่ 2 ภายในพื้นที่เปนแหลงที่ตั้งของหนวยบริการสาธารณสุขขนาดใหญ ไดแก โรงพยาบาล
นครพิงค และศูนยแพทยชุมชนซึ่งเปนศูนยที่ตั้งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนโดย
สวนใหญจะนิยมไปรักษาพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลนครพิงคและศูนยแพทยชุมชน

ซึ่งทั้งสองแหงไมอยู

ภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตใหการสนับสนุนในการทํางานรวมกับทองถิ่นเปนอยาง
ดี เปนผลใหสถานีอนามัยมีบทบาทลดลง
ประการที่ 3 การเมืองภายในทองถิ่นไมมีการแขงขันที่รุนแรงและไมมีความขัดแยงทางการเมืองมาก
นัก แมจะมีกลุมการเมืองภายในพื้นที่อยู 2 กลุมหลัก คือ กลุมคนในพื้นที่ซึ่งเปนนายกองคการบริหารสวน
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ตําบลคนปจจุบัน และกลุมอดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยการแขงขันทางการเมืองจะเกิดขึ้น
ในชวงที่มีการเลือกตั้ง แตหลังจากนั้นจะไมมีการแขงขันกันเกิดขึ้น สงผลใหการทํางานรวมกันระหวางฝาย
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลกับสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปไดดวยดี

ดังแผนภาพ

ดานลาง
ภาพที่ 4.3 แสดงการถายโอนและการบริหารจัดการของสถานีอนามัยดอนแกว องคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกว อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม

แผนภาพขางตนคือตัวอยางของการเมืองทองถิ่นที่ไมมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน ฝาย
บริหารขององคการบริหารสวนตําบลไมใชตัวแสดงหลักในการบริหารงาน แตเปนฝายขาราชการ ซึ่งใน
กรณีขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแสดงหลักใน

กระบวนการทางการเมือง เนื่องเปนผูที่มีประสบการณยาวนาน มีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
การทํางานมวลชน จึงทําใหควบคุมการบริหารจัดการเทศบาลไวได ไมแปรเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
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ของผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งตามวาะ เมื่อมีการถายโอนสถานีอนามัย และพบกับอุปสรรค ทางปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ก็เปนผูริเริ่มหาทางในการแกไขปญหา ทําใหทํางานลุลวงไปไดดวยดี
ประเด็นที่เห็นเดนชัดจากลักษณะความสัมพันธเชนนี้คือ มวลชนกลุมตางๆสามารถทํางานรวมกัน
ได เพราะไมมีการแบงแยกทางการเมืองที่ชัดเจน การมีสวนรวมของประชาชนตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงคอนขางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

3)

กรณีศึกษา “ไดประโยชนรวมกัน” การถายโอนอนามัยไปยังองคกรปกครองทองถิ่นที่มีการ

บริหารทีส่ ามารถสรางสมดุลไดระหวาง การเมือง ขาราชการประจํา งานบริการดานสุขภาพ และภาคประชา
สังคม
กระบวนการทางการเมืองในรูปแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการแขงขันทางการเมืองในชวงที่มีการ
เลือกตั้ง แตเมื่อพนชวงการเลือกตั้ง แมจะมีความขัดแยงทางการเมืองอยูบาง แตไมมีการโจมตีกันหรือการใช
ความรุนแรงระหวางผูนําชุมชน (อาจมีบาง แตก็ไมมากนัก) รวมทั้งบทบาทแกนนําประชาชนมักไมแสดง
บทบาทในการเลือกขางที่ชัดเจน

การถายโอนสถานีอนามัยในกรณีศึกษาแบบนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก

ความสัมพันธอันใกลชิดระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสถานีอนามัย
สถานีอนามัยเปนไปเพื่อผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และการถายโอน

ซึ่งก็คือผลประโยชนในการ

ใหบริการประชาชน สงผลใหกระบวนการทางการเมืองในรูปแบบนี้จะมีลักษณะหลักๆ ดังนี้
ประการที่ 1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธใกลชิดกับสถานีอนามัย
กระบวนการทางการเมืองในลักษณะนี้ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับสถานีอนามัยเปนทุนเดิม โดยอาจจะอยูในรูปแบบของกลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความสัมพันธทางเครือญาติ

เพื่อนหรืออดีตผูรวมงานกับเจาหนาที่สถานีอนามัยมากอน

หรืออยูใ น

รูปแบบที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนทางดานสาธารณสุขเปนประจําอยูกอนแลว
โดยทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใหการสนับสนุนทางงบประมาณ บุคลากร หรือเครื่องมือวัสดุตางๆ
ซึ่งทําใหการทํางานรวมกันไมมีปญหาและมีความเขาใจตอกัน
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ประการที่ 2 ความสัมพันธกับขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในรูปแบบของ
ความสัมพันธเชิงทุติยภูมิ การบริหารงานอยูในรูปแบบของสายการบังคับบัญชา
การบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในรูปแบบ
ของสายการบังคับบัญชาจากขางบน คือ เนนการรับคําสั่งหรือนโยบายจากผูบริหารขององคกรเปนสําคัญ
ขาราชการมีหนาที่ในการรับคําสั่งแลวปฏิบัติตามคําสั่ง

ทําใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถควบคุมขาราชการในสวนทองถิ่นได

สวนการทํางานของขาราชการในกรณีศึกษานี้เปนไปใน

รูปแบบที่สามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ

เนื่องจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการ

สนับสนุน และมีการสงไปอบรมเพื่อเสริมศักยภาพ
ปกครองสวนทองถิ่นและสมาชิกสภาฯ

สงผลใหขาราชการสนับสนุนผูบริหารขององคกร

เนื่องจากเชื่อในศักยภาพของผูบริหารฯและสภาฯในการพัฒนา

ทองถิ่น
ประการที่ 3 การสนับสนุนใหประชาชนมีสว นรวมในการตัดสินใจ
กระบวนการทางการเมืองในลักษณะนี้จะมีการสนับสนุนการใหขอมูลแกประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ทราบเกี่ยวกับการถายโอนสถานีอนามัย เนื่องจากในชวงแรกประชาชนมักเกิดขอกังวลเกี่ยวกับการถายโอน
สถานีอนามัย โดยหวาดกลัววาจะเกิดผลกระทบทางดานลบมากกวาทางดานบวก แตเมื่อมีการใหขอมูลแก
ประชาชนจากผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขาราชการ และเจาหนาที่สถานีอนามัย ทําใหประชาชนเขาใจและมั่นใจมากขึ้น
กระบวนการทางการเมืองในลักษณะนี้ ไดแก สถานีอนามัยนาพู องคการบริหารสวนตําบลนาพู
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สถานีอนามัยบานศาลาบางปูและสถานีอนามัยบานปากพูนองคการบริหารสวน
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแผนภาพดานลางนี้
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ภาพที่ 4.4 แสดงการถายโอนสถานีอนามัยนาพู ขององคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี

แผนภาพขางตนแสดงใหเห็นการเปรียบเทียบระหวางสถานีอนามัยที่ถายโอนกับสถานีอนามัยที่ไม
ถายโอนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาพูเชนเดียวกัน ความสัมพันธที่ใกลชิดและความ
รวมมือระหวางสถานีอนามัยนาพูกับนายกองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการถายโอนเปนไปอยางราบรื่น
ในขณะที่สถานีอนามัยบานหลวงในพื้นที่เดียวกันไมมีความสัมพันธใกลชิดกับนายกองคการบริหารสวน
ตําบล แตเจาหนาที่เปนเครือญาติกับกลุมการเมืองฝายตรงขาม จึงไมเต็มใจที่จะถายโอน และยังเห็นบทบาท
ของสาธารณสุขจังหวัดในการตัดสินใจของเจาหนาที่ของสถานีอนามัย
เนื่องจากสถานีอนามัยที่ถายโอน มีความสัมพันธที่ดีกับองคการบริหารสวนตําบล ทําใหสถานี
อนามัยไดรับการบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานดานสาธารณสุข ขณะเดียวกันการใหบริการ
ดานสาธารณสุขและการทํางานชุมชนของเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานก็ตอบสนองตอ
นโยบายและการดําเนินงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลไดอยางดี
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ภาพที่ 4.5 แสดงการถายโอนสถานีอนามัยขององคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

แผนภาพขางตนแสดงใหเห็นความสัมพันธในการถายโอนสถานีอนามัยทั้งสองแหงในองคการ
บริหารสวนตําบลปากพูนที่ประสบความสําเร็จ

เนื่องจากตัวแสดงหลักในการเมืองของพื้นที่นี้คือนายก

องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนคนที่มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน และทําใหเกิดความมั่นใจจาก
ขาราชการได นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธใกลชิดกับเจาหนาที่สถานีอนามัย การถายโอนจึงเปนไปดวยดี
และเมื่อถายโอนมาแลวก็ทํางานรวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลไดอยางราบรื่น

4.2

ปจจัยตางๆที่ทําใหเกิดความสําเร็จของการถายโอน
จากกรณีศึกษาตางๆนั้น จะเห็นไดถงึ ความสําเร็จในการถายโอนเปนสวนใหญ กลาวคือ มีเพียง
เทศบาลตําบลสุเทพเพียงแหงเดียวที่ความขัดแยงทางการเมืองนํามาสูความไมลงรอยระหวางเจาหนาที่
สถานีอนามัยและนายกเทศมนตรี สงผลใหเกิดปญหาในการทํางานจนเจาหนาที่ไมตองการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อีกตอไป สวนในกรณีอื่นๆนั้น แมวาผลการศึกษายังไมสามารถชี้ใหเห็นความยั่งยืนในการ
พัฒนาสถานีอนามัย แตก็สะทอนใหเห็นความสําเร็จในการถายโอน ซึ่งเมื่อสถานีอนามัยยายมาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว

กอใหเกิดความพึงพอใจทั้งฝายผูบริหารขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นและเจาหนาที่สถานีอนามัย
วัตถุประสงคดานสาธารณสุข

การบริหารงานและการบริการของสถานีอนามัยยังคงเปนไปตาม

ขณะเดียวกันก็ตอบสนองตอนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวย ในสวนนี้จึงเปนการสรุปปจจัยตางๆที่สงผลใหการถายโอนเปนไปดวยดี
1) ความเขมแข็งของระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยขาราชการและ

ฝายการเมืองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กรณีเชนนี้เห็นไดจากองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว ซึ่งมีวัฒนธรรมองคกรที่มีความเขมแข็ง
ในการทํางานรวมกันและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางขาราชการภายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทํางานตอบแทนประชาชนอยางเต็มที่แมจะลวงเวลาราชการ ไมยุงเกี่ยวกับอํานาจและผลประโยชน
ทางการเมืองทั้งในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ มีอํานาจในการถวงดุล ตอรองกับฝายการเมือง สามารถกําหนด
นโยบายเองได เนนความจริงจัง โปรงใส และตรวจสอบได ทั้งยังเปนตัวอยางที่ดีซึ่งโดยพื้นฐานมีการบริหาร
จัดการแบบขาราชการประจําเขมแข็ง นําโดยปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดรับรางวัลธรรมาภิบาล
และมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัฒนธรรมในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกวมีลักษณะการทํางานที่คอนขางโปรงใสและจริงจัง
จากการที่กลุมขาราชการนั้นมีความเปนอันหนึ่งอันเดียว เขมแข็ง ทําใหสามารถถวงดุลตอรองกับ
ฝายการเมืองทองถิ่นได ทําใหการออกนโยบายการทํางานมาจากขาราชการองคการบริหารสวนตําบลที่เปน
ผูกําหนดเอง แลวสงไปใหปลัดและสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามลําดับ โดยเปรียบเทียบแลว
ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกวปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง ซึ่งบางทีก็มีการทํางานลวงเวลา
หรือนอกเวลาทําการของราชการบางหากมีความจําเปน
ในดานอํานาจและผลประโยชนทางการเมือง

ขาราชการจะไมยุงเกี่ยวกับกลุมกการเมืองและ

ผลประโยชนของกลุมการเมือง ทั้งการเมืองภายในพื้นที่หรือการเมืองที่อยูภายนอกพื้นที่ไมวาจะเปนพื้นที่
ใกลเคียง แมจะมีคําสั่งจากสวนกลางใหปฏิบัติงานภายใตงบประมาณที่มีนักการเมืองเกี่ยวของดวย เชน ปาย
ประกาศใดๆหรือการรณรงคของทางหนวยงานราชการ ก็จะใชชื่อเปนการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยไมเปดโอกาสใหมีการหาเสียงของฝายการเมืองหรือบุคคลแอบแฝง
แตขอสังเกตที่เห็นไดชัดในกรณีขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกว คือนายกองคการบริหาร
สวนตําบล มีบทบาทเปนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลในหลายๆดาน แตการทํางานก็เปนไปดวยความ
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ราบรื่น เพราะนายกฯมีแนวนโยบายสอดคลองกับสิ่งที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตองการทํา นอกจากนี้
แลว ตัวอยางของกรณีองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ก็ไดนําเสนอภาพ
ของการทํางานรวมกันระหวางกองสาธารณสุข

ในลักษณะที่องคการบริหารสวนตําบลกับสถานีอนามัยมี

การทํางานรวมกันโดยยึดตามหลักเกณฑขององคการบริหารสวนตํา
2) สายสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับเจาหนาที่สถานีอนามัย
กรณีขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนนั้น

ความสัมพันธระหวางนายกองคการบริหารสวน

ตําบลกับเจาหนาที่สถานีอนามัย เปนลักษณะของการสงเสริมความรวมมือเพื่อใหการถายโอนสถานีอนามัย
สําเร็จลุลวงได กอนที่จะมีการถายโอนสถานีอนามัยนายกองคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธที่ดีกับ
หัวหนาสถานีอนามัยทั้งสองแหง โดยหลังจากที่มีการถายโอนสถานีอนามัยแลว ยิ่งทําใหความสัมพันธยิ่ง
แนบแนนและรูสึกดีตอกันมากขึ้น

เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนใชวิธีการบริหารใน

ลักษณะของการกระจายอํานาจใหกับหัวหนาสถานีอนามัยทั้ง 2 แหง อันตรงกันขามกับการทํางานภายใต
กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งหัวหนาสถานีอนามัยทั้งสองแหงที่ถายโอนนั้น

คนประสบอยูในภาวะการ

บริหารงานที่ไมคลองตัว ภายใตระบบบริหารของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนการบริหารจากสวนกลางที่มี
ทั้งปญหาในเรื่องของความลาชาและนโยบายบางประการก็ไมสอดคลองกับพื้นที่
เมื่อถายโอนสถานีอนามัยมาเปนขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนแลว

เราก็ไดเห็นนโยบาย

ดานสาธารณสุขที่ยิ่งทําใหงานพัฒนาสาธารณสุขกาวหนาไปกวาเดิม เชน
1) นโยบายสรางเครือขายผูนําและอาสาสมัครในดานสาธารณสุขที่เข็มแข็ง เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
2) สามารถพัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรับในดานการบริหารจัดการจนสามารถเปนตนแบบทางดาน
สาธารณสุข เชน การนําโปรแกรม FAP มาใชเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน
3) นโยบายการสรางผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในการดูแลผูดอยโอกาสในพื้นที่ เชน อสม.นอย
อาสาสมัครผูชํานาญการสาขาตางๆ ไดแก การดูแลผูสูงอายุ การดูแลคนพิการ เปนตน
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นอกจากนี้ประเด็นที่ทําใหความสัมพันธระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลปากพูนกับหัวหนา
สถานีอนามัยที่ดีนั้น

เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลไดสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานโดย

กําหนดวา หากสถานีอนามัยบริหารจัดการไดดีจนไดรับเงินรางวัล ทางองคการบริหารสวนตําบลปากพูนจะ
ใหเก็บเงินสวนนี้ไวใหกับพนักงานของสถานีอนามัย ซึ่งเปนเงินที่จะไดรับนอกเหนือจากโบนัสขององคการ
บริหารสวนตําบลที่ไดรับทุกป
3) ความเขมแข็งของฝายผูบริหารที่สรางความรวมมือไดจากทุกๆฝาย
ความสําเร็จในการถายโอนสถานีอนามัยตําบลนาพูเปนความสําเร็จที่เกิดจากความเขมแข็งของฝาย
ผูบริหารและสายสัมพันธที่ดีกับภาคสวนตางๆ สายสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
นาพูกับหัวหนาสถานีอนามัยนาพู ทําใหหัวหนาสถานีอนามัยนาพูมีความมั่นใจถึงสายสัมพันธและแนวทาง
ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขรวมกันเปนอยางดี ซึ่งนําไปสูแนวโนมในการพัฒนาและบริหารจัดการที่
สามารถสรางความรวมมือระหวางกันได ประกอบกับความเขมแข็งและความเปนเอกภาพในการบริหารงาน
ของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกับสภาองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล

การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ชี้ใหเห็นวาผูสมัครที่เปนกลุมเดียวกับนายกองคการบริหารสวนตําบลจะไดรับ

เลือกตั้ง ซึ่งชี้ใหเห็นถึงแนวโนมการรวมกลุมอํานาจขั้วเดียวในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
นาพู นอกจากนีแ้ ลวดวยวัฒนธรรมองคกรของการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกสภาและผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณตางๆนั้น พบวา ทั้งสองฝายตางมีการเรียนรูทาง
การเมืองในเรื่องของประโยชนที่จะไดรับจากการประนีประนอมและประสานประโยชนมากกวาการขัดแยง
และตอตานกันในการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณ จึงทําใหสถานการณและบรรยากาศของการประชุมมัก
ไมปรากฏภาพความขัดแยงที่รุนแรง
นอกจากนี้ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาพูมีศักยภาพในการประสานความรวมมือของกับ
หนวยงานราชการและนักการเมืองทุกระดับ อาทิ การสรางความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
สถานศึกษาในเขตตําบลนาพู ผูนําชุมชนและกลุมเยาวชนตําบลนาพู ดังกรณีของการขอทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการสุขภาวะชุมชนในโครงการ “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะดานเยาวชนตําบล
นาพู” รวมทั้งโครงการซอมบานผูสูงอายุ โครงการลานกิจกรรมผูสูงอายุ ที่ดําเนินการรวมกับศูนยพัฒนา
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สังคมที่ 71 อุดรธานี และโครงการมีงานทํานําชุมชนเขมแข็งจังหวัดอุดรธานี (อบรมแปรรูปสมุนไพรไทย)
รวมกับสํานักงาน จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปนตน
นอกจากนี้แลว บทเรียนในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลนาพู
กับสถานีอนามัยนาพู

นอกจากปจจัยในเรื่องของพื้นที่ตั้งซึ่งอยูติดกันทําใหงายตอการติดตอประสานงาน

แลว การมีโครงการหรือกิจกรรมรวมกันเสมอมา ทําใหการบริหารงานหลังการถายโอน ไมประสบปญหา
ในการทํางานรวมกันมากนัก

ประกอบกับบุคลากรที่ดําเนินงานตางๆ ตามแผนงานอยางเครงครัด มี

การงบประมาณที่สามารถจัดสรรใหได

ตลอดจนจุดแข็งของการทํางานในพื้นที่ที่ทั้งฝายบุคคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลทั้งในสวนของเจาหนาที่ ผูบริหารและสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล
เจาหนาที่ของสถานีอนามัยและเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดมีการประสานงานชุมชน
ในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องเสมอมา เชน การทําประชาคมหมูบาน และวารสาร องคการบริหารสวนตําบล
นาพู เปนตน ทําใหการสรางความเขาใจและพัฒนาเครือขายการทํางานรวมกันสามารถพัฒนาไปไดดว ยดี
4) ชองทางและศักยภาพในการตรวจสอบการทํางานและการแสดงความรับผิดชอบตอประชาชน
สถานการณการถายโอนสถานีอนามัยในภาพรวมของประเทศนั้น มักมีลักษณะที่ประชาชนมีระดับ
ความเขาใจและการรับรูขอเท็จจริงตลอดจนผลดีผลเสียจากการถายโอนในระดับที่ไมมีขอมูลเพียงพอตอการ
ตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น ดังเชนขอมูลที่ไดจากกรณีตัวอยางเทศบาลตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

ที่ประชาชนในตําบลบานฆองมีสวนรวมในการตัดสินใจในการถายโอนครั้งนี้นอยเพราะ

สวนใหญเปนนโยบายมักมีคําสั่งมาใหปฏิบัติ การดําเนินการในการถายโอนจึงเปนการดําเนินงานของบุคคล
ในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการเปนหลัก ลักษณะดังกลาวนี้สอดคลองกับกระบวนการการถายโอนสถานี
อนามัยของตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมที่ ประชาชนโดยสวนมากไมไดรับทราบขอมูลใน
การถายโอนสถานีอนามัย ถึงแมจะมีการประชาสัมพันธและการทําประชามติแลว แตหลังจากมีการถายโอน
สถานีอนามัยแลว ทางองคการบริหารสวนตําบล ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธมากขึ้น และประชาชนโดย
สวนมากไดรับรูวาสถานีอนามัยถายโอนมาอยูภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เชนเดียวกับกรณีเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่ประชาชนสวนใหญไมรูเรื่อง
การถายโอนสถานีอนามัย พวกเขาคิดวาเปนเรื่องความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
หรือผูใหญบาน
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สวนกรณีตัวอยางการถายโอนสถานีอนามัยของตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปนตัวอยาง
ที่ดีในการพัฒนาและใหความสําคัญตอรูปแบบความสัมพันธระหวางสถานีอนามัยนาพูกับองคการบริหาร
สวนตําบลนาพู กลาวคือ กอนการถายโอนหนวยงานทั้ง 2 ฝาย มีลักษณะความสัมพันธที่เนนการรวมมือ
และประสานงานในการทํากิจกรรมตางๆ

แตไมมีความเกี่ยวของกันในแงการบริหารงานเชิงนโยบายและ

ดานบุคคล แตเมื่อมีการถายโอนสถานีอนามัย ไดมีการปรับรูปแบบความสัมพันธในมิติใหม กลาวคือ การมี
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลไดโดยตรง ตลอดจนการเขามามี
บทบาทของการใหขอเสนอแนะและตรวจสอบการใหบริการของสถานีอนามัยโดยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมากยิ่งขึ้น

ดวยวิธีการอภิปรายและหยิบยกความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานของ

ตนเองที่เขามารับบริการของสถานีอนามัยมาเสนอในที่ประชุม เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
ในกรณีของสถานีอนามัยนาพูนี้ ไดมีรูปแบบความสัมพันธแบบใหม ที่สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขามามีบทบาทในการควบคุมการทํางานของบุคคลากรในสถานีอนามัยเชนนี้ ไดกลายเปนโจทย
สําคัญตอความจําเปนในการปรับตัวของบุคลากรของสถานีอนามัย ที่ตองเปลี่ยนจากการอยูภายใตการบังคับ
บัญชาและประเมินผลการทํางานของหัวหนาสถานีอนามัย
ดานมากยิ่ง

มาเปนการถูกประเมินผลการทํางานอยางรอบ

ตลอดจนหัวหนาสถานีอนามัยที่ตองถูกตรวจสอบและรับฟงขอเสนอแนะจากสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลเหลานี้ดวย ดังภาพที่ 4.6
ภาพที่ 4.6 แสดงลักษณะความสัมพันธในการตรวจสอบการทํางานของสถานีอนามัยนาพูภายหลังจากการ
ถายโอน
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4) การติดตามและพัฒนาการใหบริการตามความตองการของประชาชน
กรณีตัวอยางของการถายโอนสถานีอนามัยตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ที่ไดมีการเก็บ
ขอมูลของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบลนาพู เกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ประชาชนในฐานะผูรับบริการที่สถานีอนามัยนาพู พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจจากการไดรับบริการ
กอนถายโอนสถานีอนามัยนาพูคิดเปน 85% และหลังถายโอนคิดเปน 92% ทั้งนี้ สัดสวนความพึงพอใจของ
ประชาชนที่อยูในระดับสูงและมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลจากปจจัยดังตอไปนี้
(1) ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ
นอกจากความพอใจในการใหบริการที่ประชาชนมีตอสถานีอนามัยนาพูที่อยูในระดับสูงดังการ
สํารวจของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตามที่ไดกลาวมาประกอบกับผลสํารวจที่ดําเนินการโดยสถานี
อนามัยนาพูใ นชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ดังตารางดานลางแลว ยังกลาวไดวาการไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณทั้งดานครุภัณฑ การปรับปรุงอาคารสถานที่และการสนับสนุนดานบุคลากร ไดสงผลใหเกิด
การยกระดับการใหบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการประเมินผลการใหบริการจากการแสดงความ
คิดเห็นในลักษณะตางๆ

ของประชาชนผานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

สงผลใหการพัฒนา

คุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนที่มารับบริการเปนสิ่งจําเปนที่
หลีกเลี่ยงไมได
(2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ
จากศักยภาพในการประสานงานและสรางเครือขายความรวมมือกับภาคีตลอดจนภาคสวนตางๆ ซึ่ง
เปนจุดแข็งในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาพู สงผลใหการดําเนินการตามโครงการตางๆ
สามารถตอบสนองตอความตองการและสรางมาตรฐานในการใหบริการดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ดําเนินการภายใตแผนงานทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน 3 ภารกิจ ไดแก ภารกิจ
ดานการสงเสริมสุขภาพ จากโครงการแปลงรางสรางดี โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและโครงการ
สงเสริมสุขภาพใจในชุมชน

ในสวนภารกิจดานการปองกันโรค

ไดแก

โครงการชุมชนปลอดลูกน้ํา

โครงการชุมชนปลอดพยาธิ

โครงการสงเสริมสุขภาพใจในชุมชน โครงการกระบวนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะดานเยาวชนตําบลนาพู รวมไปถึงภารกิจดานการฟนฟู ไดแก โครงการพัฒนาความรูและเสริม
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ทักษะในการดูผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากบุคลากรทองถิ่นภารกิจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายหลังการถายโอนมีมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะ
การสรางความเขาใจกับประชาชนในโครงสรางการบริหารงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดจนกิจกรรมตางๆ

ที่มาจากทั้งสถานีอนามัยและเกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายของทางองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งผลงานที่
ประชาชนใหความพึงพอใจมาก ไดแก ผลงานในดานการควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็วอันเปนผลจากการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลที่เปนสวนสําคัญในการสนับสนุนใหการดําเนินการตางๆ เปนไปไดอยางรวดเร็ว
(3) ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน
กรณีตําบลนาพู ชี้ใหเห็นวาจากการถายโอนสถานีอนามัยใหอยูภายใตการดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบล

ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธทางการเมืองระหวางประชาชนกับสถานี

อนามัย โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่เปนตัวแทนจากหมูบานตางๆ เปนกลไกสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธดังกลาว โดยเฉพาะการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารสถานี
อนามัย กลาวคือ การกําหนดแผนงานหรือโครงการดานสาธารณสุขที่เนนกระบวนการทําประชาคม การ
เยี่ยมบานและการนําเสนอปญหาที่พบจริงในชุมชน สงผลใหการดําเนินงานของโครงการเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน เนื่องจากแผนงานตางๆ เกิดจากความคิดหลากหลายของประชาชนและกลุมตางๆ ในองคการ
บริหารสวนตําบล

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปสูการตรวจสอบการทํางานของสถานีอนามัยที่ประชาชน

สามารถตรวจสอบไดผานตัวแทนของตนเอง
อยางไรก็ดี

ประเด็นปญหาที่ควรใหความสนใจตอการสรางความพอใจใหแกประชาชนในพื้นที่

ภายหลังการถายโอนสถานีอนามัยก็คือ การทําหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งอาจมีการ
แสดงบทบาทหรือเปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชนในพื้นที่ที่อาจแตกตางกันไป

เนื่องมาจากการมี

สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตําบลนาพู ยังเนนการดําเนินการผานตัวแทนมากกวาการแสดงบทบาทดวย
ตนเองโดยตรง
(4) กระบวนการเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
กรณีตัวอยางองคการบริหารสวนตําบลปากพูน พบวา กระบวนการเตรียมความพรอมและสราง
ความเขาใจรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ

ที่เกี่ยวของเปนปจจัยสําคัญในการสรางความสําเร็จของ
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กระบวนการถายโอน กลาวคือ ประเด็นที่เกิดขึ้นที่ตําบลปากพูน ในเรื่องระบบการบริหารบุคคล (ยกเวนการ
พัฒนาบุคลากรที่สาธารณสุขจังหวัดยังเขามาดูแลบาง เชน การจัดฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ ) ซึ่งถือวา
บุคลากรทั้งหมดเปนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปากพูน ระบบการทํางาน ระบบควบคุม ระบบ
การประเมิน ขึ้นอยูกับองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด
บทเรียนที่เห็นไดชัดเจนอีกกรณีหนึ่ง ก็คือ การเตรียมความพรอมในการจัดการการเปลีย่ นแปลง
และความตองการใหการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาของสถานีอนามัยนาพู โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ของการคาตอบแทน ที่แมวาจะมีความกังวลในระยะแรกในเรื่องของการถายโอนงบประมาณจากกระทรวง
สาธารณสุขมาสูองคการบริหารสวนตําบลแตทางผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาพูสามารถ
จัดการแกปญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาอุดหนุนไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ความพรอมในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงของการบริหารองคการบริการสวนตําบลนาพู

ไดรับผลมาจากพื้นฐานความรูและ

ประสบการณในการบริหารงานองคกรเอกชนของนายกเทศมนตรี และประสบการณในการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญของปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ที่เคยทํางานในสวนสาธารณสุขของ

เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญและมีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัย
จึงทําใหเปนแรงผลักดันและผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี
อีกทั้งยังรวมไปถึง ทิศทางในการดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขที่เอื้อตอภารกิจของสถานีอนามัย
กลาวคือ แนวนโยบายที่โดดเดนขององคการบริหารสวนตําบลนาพูที่สําคัญ คือ การใหบริการและสนับสนุน
กิจกรรมดานสาธารณสุข

ดังจะเห็นไดจากการสนับสนุนงบประมาณ

ขั้นตอนการถายโอนและสราง

โครงการตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งบางโครงการยังเปนการรองรับการใหบริการที่อํานวยความสะดวกและ
สอดคลองกับภารกิจของเจาหนาที่ของสถานีอนามัยใหมีความคลองตัวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เชน โครงการจัดซื้อรถกูชีพ โครงการจัดซื้อครุภัณฑถังขยะ โครงการจัดซื้อทรายอะเบทใชกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย การอุดหนุนจัดเก็บขยะมูลฝอย โครงการจัดซื้อเกลือไอโอดีนเพื่อสุขภาพ และโครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน
เรื่องบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของการถายโอน

แมวาบุคลากรจะเต็มใจถายโอน

ทั้งหมด แตจากการศึกษาบางกรณีพบวา มีบุคลากรบางสวนที่ไมสามารถปรับตัวในการทํางานภายใตองคกร
บริหารสวนตําบลได

เชนที่เกิดขึ้นที่สถานีอนามัยสุเทพ สังกัดเทศบาลตําบลสุเทพ คือไมสามารถที่จะ

ทํางานในสภาวะที่ถูกกดดันใหตัดสินใจ

เพื่อประโยชนของการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
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ขณะเดียวกันก็โดนตรวจสอบจากฝายตรงขามของนายกเทศมนตรี

ทําใหเจาหนาที่เกิดความยากลําบากใน

การปฏิบัติงาน และตองการยายกลับไปยังกระทรวงสาธารณสุขเชนเดิม
กรณีที่เกิดขึ้นนี้สะทอนใหเห็นวาการเตรียมความพรอมควรเปนการเตรียมทั้งสองฝายคือ ตองเตรียม
ฝายผูบริหารที่จะรับภารกิจดานสาธารณสุขดวย

หากผูบริหารไมมีความรูความเขาใจดานสาธารณสุขก็

ทํางานรวมกับเจาหนาที่สถานีอนามัยไดอยางยากลําบาก
สรุป
ในบทนี้ เราจะเห็นไดวากระบวนการทางการเมืองในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน และสงผลใหมี
กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยที่แตกตางกันไป ใหผลลัพททั้งดานบวกและดานลบตอการบริหารจัดการ
สถานีอนามัย ซึ่งเปนเรื่องที่คาดเดาไดในการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางที่สําคัญ การปรับตัวของแตละ
องคกรมีทั้งความพยายามที่จะหาหนทางในการแกไขปญหา

หรือการหาสิ่งใหมๆทดแทนปญหาที่เกิดจาก

การบริหารองคกรแบบเกา แมวาจะมีกรณีที่ไมสามารถปรับตัวได ไมสามารถดําเนินการภายใตโครงสราง
ใหมอยางประสบผลสําเร็จ
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บทที่ 5

5.1 บทสรุป

บทสรุปและขอเสนอแนะ

ตามหลักการของการกระจายอํานาจนั้น เปนหลักการที่ควบคูกันไประหวางการสรางประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของภาครัฐ และการพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการถายโอนจึงเปนขั้นตอนสําคัญของการ
กระจายอํานาจ เนื่องจากเปนการมอบอํานาจจากรัฐบาลกลางที่มีอํานาจอยูแลวไปสูรัฐบาลขนาดเล็กที่ไมมี
อํานาจมากอน การเมืองในเรื่องการถายโอนจึงเปนเรื่องยากลําบาก เพราะยอมไมมีผูมีอํานาจจะยินดีที่จะถาย
โอนอํานาจไปยังผูอื่นไดอยางไมมีสิ่งใดตอบแทน นอกจากนี้หัวใจสําคัญของการจัดการปกครองในระดับ
ทองถิ่นยังเกี่ยวของกับการพัฒนาประชาธิปไตย

โดยกระบวนการใหไดมาซึ่งอํานาจขององคกรปกครอง

ทองถิ่น ตองมาจากการเลือกตั้งและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน การเปลี่ยนแปลงใหเกิดการ
จัดการปกครองทองถิ่นพรอมกันทั่วทั้งประเทศ

โดยมีการเลือกตั้งในทุกๆพื้นที่จึงเปนการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางครั้งสําคัญ ในการเปลี่ยนแปลงที่มีพื้นฐานมาจากการเลือกตั้งที่สะทอนความตองการที่หลากหลาย
ในสังคมแบบพหุนิยมเชนนี้ ทําใหเกิดการแขงขัน ความขัดแยง และการแสวงหาผลประโยชนจากการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการกระจายอํานาจจึงไมใชเรื่อง
ที่จะเปนไปอยางราบรื่นและประสบความสําเร็จในเร็ววัน
การศึกษาการถายโอนสถานีอนามัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขยิ่งเปน
เรื่องยากและมีอุปสรรคสําคัญเกี่ยวของในทุกๆระดับ เนื่องจากประสิทธิภาพของการจัดการใหบริการดาน
สาธารณสุขซึ่งเปนเรื่องเฉพาะทางและเกี่ยวของกับชีวิตของประชาชน อาจจะไมสอดคลองหรือไปกันไมได
กับการพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งเนนเสียงขางมากในการปกครองและเนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
การบริหารงานนําโดยคนในทองถิ่น ซึ่งอาจจะไมมีความรูความเขาใจเรื่องสาธารณสุขอยางเพียงพอ ดังนั้น
การศึกษาเรื่องการถายโอนอํานาจดานสาธารณสุข

จึงสะทอนใหเห็นความขัดแยงจากมุมมองดาน

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกับการเมืองในรูปแบบของประชาธิปไตย เราจึงเห็นอุปสรรคในหลายๆ
ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการถายโอนอํานาจดานสาธารณสุข
ปญหาของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในการศึกษานี้ไดแบงเปนสองระดับคือ
ระดับ ระดับสวนกลาง และระดับในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ศึกษาจากการถายโอนสถานีอนามัย
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ระดับสวนกลาง
ปญหาประการแรกที่สําคัญที่สุดคือปญหาความลมเหลวในการบังคับใชกฎหมาย

เนื่องจากการ

กระจายอํานาจเปนการถายโอนอํานาจจากสวนกลางที่มีอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่
ไมเคยมีอํานาจมากอน การกระจายอํานาจจะเกิดขึ้นไดตองเปนการเปลี่ยนดานกฎหมายเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
จริง ในกรณีของไทยจากการศึกษาในบทที่ 2 นัน้ เราไดเห็นชัดเจนวาการกระจายอํานาจไดผานขั้นตอน
กฎหมายและการวางโครงสรางองคกรไปสมบูรณแลว เหลือแตเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายคือการถายโอน
อํานาจ แตในกระบวนการนั้นกลับไปเกิดขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ แสดงใหเห็นวากฎหมายไมสามารถ
บังคับใชอยางไดผลในทางการเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคกรภาครัฐ
เมื่อองคกรภาครัฐไมปฏิบัติตามขอกฎหมายเชนนี้ ทําใหการกระจายอํานาจไมอาจเกิดขึ้นได ใน
กรณีของการศึกษานี้ จะเห็นไดวากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนตัวแสดงสําคัญในการถายโอนอํานาจไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมปฏิบัติตามกฎหมายที่วางไว แตไดดําเนินการตางๆเพื่อยืดระยะเวลา แกไข
ขอกฎหมาย และทําใหเกิดความลาชาในการถายโอนอํานาจ จนแทบไมเกิดการถายโอนใดๆ ยกเวนสถานี
อนามัยเพียง 28 แหงทั่วประเทศ
ประการที่สองคือการยึดถือความชํานาญเฉพาะดานมากกวาหลักการกระจายอํานาจ การใหบริการ
และการดูแลประชาชนดานสาธารณสุข เกี่ยวของโดยตรงกับความรูความชํานาญเฉพาะดาน ประสิทธิภาพ
และความเชื่อมั่น

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบกับสวนราชการอื่น

มีการบริหารจัดการที่ดีโดย

การบริหารงานหนวยงานตางๆในระดับภูมิภาคที่อยูภายใตกระทรวง

สาธารณสุขเปนไปดวยความราบรื่น และสอดคลองกับหลักวิชาชีพดานสาธารณสุข นอกจากนี้สถานีอนามัย
ภายใตกระทรวงสาธารณสุขยังมีเครือขายภาคประชาสังคมผานทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
สามารถสรางการมีสวนรวมของชุมชนได โดยไมตองผานองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ทําใหบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขไมเห็นความจําเปนที่จะตองถายโอนอํานาจ นอกเสียจากวาจะเปน
การแบงเบาภาระ โดยที่กระทรวงยังคงอํานาจในการกํากับดูแลและวางมาตรฐานไว ขอเสนอตางๆของ
กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการหาทางออกที่จะปรับปรุงโครงสราง จึงสะทอนความพยายามปรับจากการ
กระจายอํานาจ (decentralization) เปนการมอบอํานาจ (deligation)
ประการที่สาม ปญหาที่เนนการถายโอนโดยใหขึ้นอยูกับสวนกลาง การใหการถายโอนอํานาจเปน
ภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขจะตองผลักดันใหสําเร็จ
136

เปนเรื่องสวนทางกับการใชอํานาจ

เนื่องจาก

หนวยงานที่มีอํานาจ มีกําลังคน งบประมาณอยูแลว ยอมไมมีแรงจูงใจและเหตุผลที่จะถายโอนอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีอํานาจแตตองรอรับการถายโอน การกระจายอํานาจเรื่องสาธารณสุข จึง
ควรเนนที่ทองถิ่น และประเมินศักยภาพของทองถิ่น และสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆในการบริหารจัดการ
ดานสาธารณสุขขึ้นมาไดตามความเหมาะสมกับทองถิ่นนั้นๆ
ระดับทองถิ่น
ประการแรก ความไมเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการปกครองสวนทองถิ่นใน
ฐานะที่มาจากการเลือกตั้ง

ไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง

ที่มีความใกลชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด กอใหเกิดการรับรูทางการเมืองแบบใหม และกอใหเกิดพลวัตใหมๆในทางการเมืองขึ้น
ในสังคม และนาจะมีศกั ยภาพในการเปนผูนําในการกระจายอํานาจ แตกลับตองรอรับนโยบายและภารกิจที่
สวนกลางมอบใหบริหารจัดการ อันเนื่องจากผูกพันเรื่องงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง ทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถที่จะเปนอิสระและริเริ่มอะไรไดดวยตัวเอง
สาธารณสุขจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น

แมวาการจัดการดาน

(และในการใชเปนเครื่องมือรักษาความนิยมของ

นักการเมืองทองถิ่น) แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยังตองรอนโยบายและอํานาจที่สวนกลางมอบให
ประการที่สอง ปญหาการแสวงหาผลประโยชนของนักการเมือง ประเด็นนี้เปนเรื่องใหญ นอกจาก
จะสงผลในแงการบริหารงาน การใหบริการประชาชนแลว ยังทําใหเกิดภาพพจนดานลบตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่เปนขออางสําคัญที่ไมใหเกิดการถายโอนอํานาจ ในกรณีศึกษาในที่นี้ก็ไดสะทอนใหเห็นบาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่การเลือกตั้งทองถิ่นเปนการแขงขันกันระหวางกลุมการเมือง มีการใชเงินและ
ใชวิธีการตางๆเพื่อใหไดรับเลือกตั้ง ทําใหผูบริหารมุงแสวงหาผลประโยชนจากงบประมาณ สงผลใหเกิด
ปญหาในการบริหารจัดการสถานีอนามัย

เนื่องจากงานดานสาธารณสุขเปนงานที่เขาถึงประชาชน

ใช

งบประมาณสูง แตผลในทางประชาสัมพันธอาจจะมีไมมากเทางานประเพณีหรืองานรื่นเริง นอกจากนี้ยัง
ไมใชงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่จะเปนแหลงแสวงหาผลประโยชนได

ทําใหองคการปกครองสวน

ทองถิ่นบางแหงไมสนับสนุนภารกิจของสถานีอนามัยตามที่ควรจะเปน
ประการที่สาม การขาดความรูและความชํานาญดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

มีขาราชการที่รับผิดชอบงานดาน

สาธารณสุข แตผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะไมมีความรูและไมคุนเคยงานดานสาธารณสุข ทํา
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ใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางผูบริหารกับเจาหนาที่สถานีอนามัยได การศึกษานี้จึงพบวากรณีที่การทํางาน
เปนไปอยางราบรื่นจึงอาศัยความสัมพันธสวนตัว มากกวาที่จะเปนความเขาใจดานสาธารณสุขรวมกัน
ทามกลางปญหาและอุปสรรคเหลานี้เราไดเห็นการแสวงหาทางออก

และพลวัตของการ

เปลีย่ นแปลงเชนเดียวกัน
ประการแรก เราไดเห็นการปรับตัวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองมีภารกิจใหมๆเพิ่มเขามา
เราไดเห็นการวางรากฐานการบริหารงานบุคคล ความพยายามใชงบประมาณใหเกิดประโยชนและสมดุลกัน
ระหวางการใชอํานาจทางการเมืองที่ตองพึ่งพิงฐานเสียงของประชาชน

ควบคูกับการบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพ ความพยายามที่จะใชการบริการสาธารณสุขเพื่อทําใหประชาสัมพันธผลงานของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
ประการที่สอง แมวาเราจะไดเห็นถึงความขัดแยง และการแขงขันทางการเมืองในทองถิ่น ซึ่ง
นําไปสูปญหาในการบริหารจัดการองคกร แตในทางกลับกันความขัดแยงและการแขงขันทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยคือพลวัตสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กลางคือการแขงขันในพื้นที่ที่มีแต
นักการเมืองที่มุงแสวงหาผลประโยชนสวนตัว จะทําใหฝายตรงขามพยายามที่จะจับผิดและเปดเผยขอมูลให
ประชาชนทราบ ยอมเปดโอกาสใหมีคูแขงทางการเมือง หรือเปดโอกาสใหมีตัวเลือกทางการเมืองที่ดียิ่งขึ้น
ในอนาคต

แมวาพลวัตดานนี้ยังไมสงผลอยางเร็ววัน

แตเราสามารถคาดการไดวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึน้ ในอนาคต
5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับรากฐานของปญหา
1. การรณรงคเรื่องหลักนิติรัฐจําเปนในการพูดถึงในกระบวนการกระจายอํานาจ เพราะการกระจายอํานาจที่
เนนจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่น เปนการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางอํานาจ จําเปนตองอาศัยกฎหมาย
เปนตัวนํา และตองมีการผลักดันใหเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางไดผล แตหนวยงานภาครัฐไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย หลักนิติรัฐจึงจําเปนที่ตองมีการรณรงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมายอยางไดผล
2. ควรสงเสริมการกระจายอํานาจโดยเนนระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มากกวาเรงรัดการถายโอน
อํานาจจากสวนกลาง

เพราะการทําใหผูมีอํานาจยกเลิกอํานาจตัวเองใหกับองคกรอื่นนั้นเปนเรื่องเปนไป
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ไมได ควรนําเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลุดจากการครอบงําของระบบราชการ แตใหอยูในความ
ควบคุมของชุมชนและภาคประชาสังคม ดวยการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมตัวกัน เพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรองกับสวนกลาง และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการในการแสวงหาทางออกรวมกัน
ดังนั้นหากทองถิ่นเปนอิสระ และสามารถริเริ่มรูปแบบการจัดการดานสาธารณสุขไดเอง โดยไม
ตองรอใหสวนกลางถายโอนอํานาจมาให

เราจะไดเห็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการทีส่ อดคลองกับ

ทองถิ่นเอง และควรสงเสริมบรรยากาศการแขงขัน ควรสงเสริมใหมีการแขงขันและนําเสนอนโยบายใหมๆ
ใหกับทองถิ่นพรอมๆกันไปกับการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญของอปท.ที่จะไปมีสวนรวม
นอกจากนี้การใชทองถิ่นเปนจุดเนนในการกระจายอํานาจยังเปนการเปดโอกาสใหหาวิธีการบริหาร
จัดการที่ไมตองรอการถายโอนอํานาจ

เชน

การใหบทบาทของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

(สปสช.) หรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (สปสช. เขต) เปนผูผลักดันการกระจายอํานาจ
ในระดับของการประนีประนอม
การถายโอนอํานาจดานสาธารณสุขที่ตองรอใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอนอํานาจใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ดูเหมือนจะไมมีออก (dead lock) เนื่องจากสวนทางกับหลักการใชอํานาจ ในที่นี้
ผูวิจัยจึงเสนอทางออกระดับประนีประนอม เพื่อโดยยึดหลักของการกระจายอํานาจ แตก็ใหบทบาทกับ
กระทรวงสาธารณสุขอยูตอไป ขอเสนอเหลานั้นไดแก
1. สรางความเขาใจตรงกันในทิศทางของสังคมและการเมืองที่ควรจะเปนในอนาคต

ซึ่งควร

ผลักดันเรื่องตอไปนี้
1.1 สรางพื้นที่ใหเกิดการสื่อสารสองทางแบบแสวงหาความเขาใจรวมกัน

ระหวาง

กระทรวงสาธารณสุขกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 สถาบันวิจัยและสถาบันทางวิชาการควรนําเสนอหลักการของประชาธิปไตยในการ
กระจายอํานาจออกสูสังคม
1.3 กระทรวงสาธารณสุขควรมีบทบาทในการใหความรูผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ควรจะเปนในขั้นตอนใหเห็นความสําคัญของงานดานสาธารณสุข ตั้งแตชวง
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รณรงคหาเสียงเลือกตั้ง และเมื่อไดรับเลือกตั้งแลว ควรมีการจัดอบรมทีมผูบริหาร
เพื่อใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานดานสาธารณสุข
2. แสวงหารูปแบบอื่นๆที่เปนการรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกับอปท.
2.1 รูปแบบคณะกรรมการรวมระหวางบุคลากรสาธารณสุขกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แทนที่จะรอรับหนวยงานจากกระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรไดรับการสงเสริมใหทํางานรวมกับขาราชการกระทรวงสาธารณสุขใน
รูปแบบคณะกรรมการรวม เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการ และการใหบริการดาน
สาธารณสุขที่เหมาะสมในพื้นที่
2.2 รูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขโดยใชสํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
(สปสช.เขต) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจและวางนโยบาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีตัวแทนในลักษณะของ
สหการหรือสมาพันธองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับเขตเพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง
3 นําเสนอทางเลือกอื่นๆที่ไมจําเปนตองเปนกระบวนการถายโอนอํานาจ แตเปนการพัฒนาการใหบริการ
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพพรอม สามารถแสวงหารูปแบบการบริหาร
จัดการการใหบริการสาธารณสุขไดดวยตัวเอง
3.2 สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เปนการบริหารงานที่เปนอิสระจากระบบ
ราชการ และใหประชาชนในทองถิน่ มีสว นรวมในการบริหารจัดการ
4 ในการสงเสริมการถายโอนอํานาจ ควรใหความยืดหยุนและหลักประกันแกบุคลากร กลาวคือสงเสริมใหมี
การถายโอน ในขณะที่สามารถโอนยายกลับไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหชวงระยะของการเปลี่ยน
ผานเปนดวยความมั่นใจ
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