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เพื่อพัฒนาระบบการถายโอนสถานีอนามัย
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คํานํา
รายงานโครงการศึกษา สรุปบทเรียน และติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการถายโอนสถานี
อนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และทต.) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ กระบวนการการ
จัดตั้งกลไก และการดําเนินงานถายโอนที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับ หลักการ หลักเกณฑ และเงื่อนไข
สําคัญที่มีการกําหนดไว ติดตามผลผลิต ผลที่ไดที่เกิดขึ้นจากการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(อบต.และทต.) วิเคราะห และสรุปบทเรียนที่ไดรับจากการถายโอนสถานีอนามัย
โดยเปรียบเทียบความคาดหวังกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น และจัดทําขอเสนอแนะในการถายโอนสถานี
อนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต.และทต.)
โครงการศึกษา สรุปบทเรียนฯ มีพื้นที่ที่ศึกษาวิจัยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18 แหง
ซึ่งมีสถานีอนามัยที่ถายโอนจํานวน 22 แหง ใน 19 จังหวัด กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ
วิธีการศึกษาใชทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเชิงปริมาณเก็บขอมูลแบบสอบถามกับ
ประชาชนที่รบั บริการสถานีอนามัยในพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้เนนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการ
สัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม จัดเวทีสรุปบทเรียนโดยกระบวนการ After Action Review (AAR) กับ
ทุกฝายที่เกีย่ วของ โดยมีทีมงานในดําเนินการรวมกัน 19 คณะยอย จากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นักวิชาการ นักวิจัยอิสระ ประกอบดวย
1. อาจารยสมพันธ เตชะอะธิก หัวหนาโครงการฯและคุณพะเยาว นาคํา ผูชวยฯ(ทีมกลาง)
2. อาจารยปอม กิมวังตะโก
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
3. ผศ.กาสัก เตะขันหมาก
พื้นที่จังหวัดลพบุรี
4. รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
5. คุณจรินทร บุญมัธยะ
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และอุดรธานี
6. อาจารยจักรกฤษ โพธิ์แพงพุม
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
7. อาจารยมานะ นาคํา
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
8. คุณเดช พุมคชา คุณอนุสรณ ไชยพาน พื้นที่จังหวัดสระแกว และราชบุรี
9. คุณทรงพล ตุละทา และคุณวินัย วงศอาสา พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
10. ผศ.เชิดชาย ดวงภมร
พื้นที่จังหวัดราชบุรี
11. คุณทัศนีย บัวคํา
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
12. อาจารยปพงคมนัส อินทะจักร
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
13. อาจารยวรภพ วงศรอด
พื้นที่จังหวัดตาก
14. อาจารยพรรณภัทร ใจเอื้อ
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
15. ผศ.อนันต ลิขิตประเสริฐ
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย

ข

16. ผศ.สกุล วงษกาฬสินธุ
17. ผศ.อัจฉริยา เนตรเชย
18. อาจารยนงพงา มหามิตร
19. ร.ศ.ปญญา เลิศไกร

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
พื้นที่จังหวัดลําปาง และเชียงใหม
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฉบับนี้เปนการสรุปสังเคราะหภาพรวมจากผลการศึกษา สรุปบทเรียนฯ ในพื้นที่
สถานีอนามัยที่ถายโอนทั้ง 22 แหง 13 อบต. 4 ทต. เนื้อหารายงานประกอบดวย 5 บท คือ บทที่ 1
บทนํา บทที่ 2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ บทที่ 3 ภาพรวมผลการศึกษา ในดานปจจัย
นําเขา (Input) กลไก/กระบวนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 4 ผลผลิต(Product) และผลที่เกิดขึ้น(Output) จากการถายโอน และบทที่ 5 บทสรุปและ
ขอเสนอแนะ
คณะผูศึกษาฯ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทาน โดยเฉพาะเจาหนาที่สถานีอนามัย อบต.
ทต. สสจ. สสอ. ผูวาฯ ทองถิ่นจังหวัด ประชาชนในพื้นที่ คุณหมอสุวิทย วิบลุ ผลประเสริฐ
คุณหมอพงศพิสุทธิ์ จงอุดมสุข ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนที่มไิ ดเอยนาม ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลระดับสํานักงานสาขาจังหวัด
เปนอยางดี รวมทั้งใหขอแนะนําในเวทีตา งๆ เพิ่มแงมุมการวิเคราะห จนทําใหมีการพัฒนารายงาน
ฉบับสมบูรณใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

สมพันธ เตชะอะธิก และคณะ
ธันวาคม 2551

ค

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาครั้งนี้
เนนเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจ กระบวนการการจัดตั้งกลไก ติดตาม
ผลผลิต ผลที่เกิดขึ้น วิเคราะหและสรุปบทเรียน จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไก โครงสราง ในการ
ถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น การศึกษาวิจัยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน
๒๕๕๐ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๑
ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลไกและกระบวนการในการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกพื้นที่ที่ถายโอนไดผานกลไกและกระบวนการภายใตหลักการ
หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ทั้งนี้ยังติดขัดในเรื่องระยะเวลาที่กระชั้นชิด การสื่อสารกับพื้นที่ทุกระดับ ดาน
ผลผลิต (Product) พบวา การถายโอนสถานีอนามัยมี 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 ถายโอนสถานีอนามัย
และบุคลากรมาทั้งหมด รูปแบบที่ 2 ถายโอนสถานีอนามัยมาทั้งหมด บุคลากรมาบางสวน รูปแบบที่ 3 ถาย
โอนสถานีอนามัยมาบางแหง บุคลากรมาทั้งหมด และรูปแบบที่ 4 ถายโอนสถานีอนามัยและบุคลากรมา
บางสวน แตละรูปแบบมีผลใหการตั้งรับการบริหารจัดการงาน เงิน คน วัสดุแตกตางกัน ผลที่เกิดขึน้
(Output) พบวา ดานแนวคิดและกระบวนทัศนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่นมี
คุณคาความสําคัญ และมีผลตอการถายโอนเปนไปไดอยางราบรื่นเกิดการมีสวนรวมมีการประสานงานกับ
เครือขายสุขภาพอยางตอเนื่อง ดานนโยบาย ยุทธศาสตรในพืน้ ที่ มีการวางกลยุทธที่เนนการสรางระบบ
บริการที่เปนธรรม เรงสรางงานเชิงรุก รวมกันการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนกิจกรรมดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการงาน เงิน
บุคลากร ทรัพยสนิ วัสดุ ยาและเวชภัณฑไมราบรื่นนัก เนื่องจากยังมีความไมชัดเจนในกฎระเบียบ ทั้งนี้
ปจจัยที่ชวยหนุนเสริมใหการถายโอนสถานีอนามัยเปนไปไดดวยดีคอื ความรวมมือเดิมในการทํางานดาน
สุขภาพรวมกัน ความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และความสามารถในการบริหารจัดการของฝายบริหารองคกร
ทองถิ่น ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการถายโอนสถานีอนามัยสวนใหญเปนเรื่องระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขและมหาดไทยที่ตองมีการปรับเขาหากันในการบริหารจัดการ
ขอเสนอแนะการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับนโยบาย
ตอคณะกรรมการกระจายอํานาจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และมหาดไทย ควรมีนโยบายที่ชัดเจน มี
เอกภาพ มีการจัดตั้งศูนยประสานงานการถายโอนสถานีอนามัยใหหนวยงานกลาง จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรสูสาธารณะในชวงเตรียมความพรอมที่เนนคุณคา อุดมการณ และผลดีของการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพสูทองถิ่น ระดับจังหวัดและอําเภอในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัย ควรมีการจัดตั้ง
กลไกทางวิชาการที่มีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อติดตามหนุนเสริม กระบวนการชีแ้ จงสรางความเขาใจแกทุก
ฝายอยางเพียงพอ ระหวางและหลังการถายโอนควรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน ระดับพืน้ ที่ตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย การตัดสินใจในการถายโอน การสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพควรเนนการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตระดับองคกรทองถิ่น จนถึงภาคประชาชน
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Title : A Study & Monitoring of the Development of the Transfer System of a Public Health Center
to Local Government Organization (LGO)
Abstract
This study employs both qualitative and quantitative methods. It aims to understand the
process of the transfer system of a public health center (PHC) to Local Government Organization
(LGO). Specifically, the study focuses on the process of setting up the transfer mechanism,
monitors the product and output, analyzes and summarizes lessons learned, as well as provides
policy recommendations relating to the mechanism and structure for transferring the PHC to the
LGO. The research duration is from September 2007 to October 2008.
Research results confirm that those PHC under study followed the mechanism and
process of the transfer system to LGO. However, they encountered some difficulties pertinent to
time constraints and communication problems at all levels. With respect to the product, we have
discovered that there were four types of the transfer system: these are (๑) the whole transfer of
PHC and personel, (๒) the whole transfer of PHC and parts of personel, (๓) the transfer of some
PHC with all personel of those PHC, (๔) the transfer som PHC with parts of personel, of which
the majority of the PHC employed the second type. Different types impacted the management of
works, budget, personnel and materials differently. Relating to the output, we have learnt that
ideas and paradigms of the public health decentralization to local areas were significant and
made the transfer system efficient through generating people’s participation and coordinating
with the network of public health consistently. In terms of policy and development strategy
implemented at the local level, we have discovered that they emphasized the idea of service to
all, stimulated proactive works, and improved policy, strategy and planning for public health and
environment activities parallel to the development of infrastructure. Also, we have discovered
some problems relating to the management of works, budget, personnel, property, material,
medicine and medical supplies following the imprecision of rules and regulations from the
Ministry of Public Health and the Ministry of Interior. Factors contributed to the success of the
transfer included cooperation, leadership ability, having organizational vision and ability for
management of the LGO.
Recommendations for transferring the PHC to the LGO are in the following. At the
policy level, the national decentralization committee should have a clear integrated policy and
establish a national coordinating body to be responsible for making the public known of the
value, idea and benefit of the public health decentralization. At the provincial and district level,
it is necessary to have a proper academic supporting mechanism based on the participation of all
parties concerned for monitoring and supporting the transfer of the PHC to the LGO smoothly
and communicate with all concerned parties efficiently. During and after the transfer, it is
significant to promote a sharing of experience, information and reflection of the transfer. At the
community level, we suggest that the LGO and the PHC should abide by the principle of
people’s participation starting from local public organizations to local civil societies in decision
making for the transfer of the PHC to the LGO and the support for community health
development planning.

จ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
“โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผล
การพัฒนาระบบการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต.และทต.)”
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ กระบวนการการ
ดําเนินงานถายโอนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับหลักการ หลักเกณฑ เงื่อนไขสําคัญที่มีการกําหนดไว
2) เพื่อติดตามผลผลิต ผลที่เกิดขึ้นจากการถายโอน 3) เพื่อวิเคราะห สรุปบทเรียน และ4) เพื่อ
จัดทําขอเสนอแนะ เชิงนโยบาย กลไกของการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(องคการบริหารสวนตําบล,เทศบาลตําบล) พื้นที่ทศี่ ึกษาวิจัยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18 แหง
ซึ่งมีสถานีอนามัยที่ถายโอนจํานวน 22 แหง กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ วิธกี ารศึกษาใชทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงปริมาณเก็บขอมูลแบบสอบถามกับประชาชนที่รบั บริการ
สถานีอนามัยในพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้เนนเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม จัดเวที
สรุปบทเรียนโดยกระบวนการ After Action Review (AAR) กับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาวิจัยพบวา
กลไกและกระบวนการในการดําเนินการถายโอนสถานี
อนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกพื้นที่ที่ถายโอนไดผานกลไก/กระบวนการภายใต
หลักการ หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ตามนโยบายและมติรวมของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น มีการเตรียมความพรอม กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงาน มี
คณะกรรมการระดับตางๆเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการถายโอน ขณะเดียวกันกลไกดังกลาว
ขับเคลื่อนไปไดราบรื่นแตยงั ติดขัดในเรื่องระยะเวลาทีก่ ระชั้นชิด การสื่อสารกับพื้นที่ทุกระดับยังขาด
ความชัดเจน การศึกษาขอมูล และวัฒนธรรมในการทํางานที่แตกตางกันระหวางกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทย ทัศนคติ แนวคิดความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทอ งถิ่
ดานผลผลิต (Product) การถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
รูปแบบการถายโอน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สถานีอนามัย และบุคลากรมาทั้งหมด ทําใหทีมงาน
และความรวมมือเปนเอกภาพ รูปแบบที่ 2 ถายโอนสถานีอนามัยมาทั้งหมด แตบุคลากรมาบางสวน
ทําใหเกิดความลักลั่นในการบริหารบุคคล และทําใหบคุ ลากรไมเพียงพอ รูปแบบที่ 3 สถานีอนามัยมา
บางแหง บุคลากรมาทั้งหมด ทําใหเกิดการบริหารแบบ 2 หนวยงาน การดูแลขวัญกําลังใจ และการ
ประสานงานไมเปนเอกภาพ รูปแบบที่ 4 ถายโอนสถานีอนามัยมาบางแหง บุคลากรมาบางสวน ทํา
ใหการบริหารสถานีอนามัย หนวยงานการบริหารบุคลากรมีความลักลั่น และบุคลากรไมเพียงพอ
สถานีอนามัยที่ถายโอนในครั้งนี้สวนใหญอยูในรูปแบบที่ 2 คือ สถานีอนามัยถายโอนมาทั้งหมด แต
บุคลากรมาบางสวน พบถึง 9 แหง แตละรูปแบบมีผลใหการตั้งรับการบริหารจัดการงาน เงิน คน
วัสดุแตกตางกันดังกลาว
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ผลที่เกิดขึน้ (Output) จากผลการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พบวา ดานแนวคิด และกระบวนทัศนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น มี
คุณคาความสําคัญ และมีผลตอการถายโอนไดอยางราบรื่นเปนอยางมาก โดยเฉพาะไดเปนจุดเริ่มตน
ในการทําใหเกิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น เกิดการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนดีขึ้น มีการประสานงานกับเครือขาย
สุขภาพที่มีอยูในพื้นที่อยางตอเนื่อง
ดานนโยบาย ยุทธศาสตรในพืน้ ที่ มีการวางกลยุทธที่เนนการสรางระบบบริการที่เปน
ธรรม เรงสรางงานเชิงรุก หลังการถายโอนสถานีอนามัยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกัน
วางแผน มีการปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนกิจกรรมการพัฒนาดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ควบคูกบั การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการบริหารจัดการงาน เงิน บุคลากร ทรัพยสิน วัสดุ และเวชภัณฑ ไมราบรื่นนัก
เนื่องจากยังมีความไมชัดเจนในกฎระเบียบ เชน การสงตอผูปวย การทําขอตกลงความรวมมือกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การบริหารจัดการบุคลากรหลายแหงบุคลากรไมพอเพียง
หลังการถายโอนพื้นที่ไดมีการจัดปรับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพือ่
รองรับการถายโอน ดานงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงมีการจายโบนัส มี
งบประมาณอุดหนุนในการดําเนินโครงการดานสุขภาวะ แตสว นใหญยังติดขัดทีก่ ฎระเบียบไมชัดเจน
ทําใหเกิดการชะงักงันในการเบิกจายงบประมาณดําเนินงานของสถานีอนามัย
ดานการบริหาร
จัดการทรัพยสิน วัสดุ ยาและเวชภัณฑ มีการสงมอบตามระเบียบพัสดุของแตละหนวยงาน และยัง
มีการเบิกยาและเวชภัณฑจากโรงพยาบาล หลายแหงมีปญหาขาดความชัดเจนในการไปเบิกยาและ
เวชภัณฑ
ดานประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ในดานสุขภาพเปรียบเทียบกอนและหลัง
การถายโอน ความพึงพอใจตอมาตรฐานการใหบริการของสถานีอนามัยอยูในระดับที่ดีขึ้น แตกตาง
จากเดิมเล็กนอย โดยที่การบริหารการบริหารจัดการไดยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ มีการยึดหลัก
กฎหมาย กฎระเบียบของหนวยงาน เอาใจใสตอเรื่องรองเรียนและจัดการดูแลดีขึ้น มีระบบการแบงปน
ผลประโยชนและการจัดสวัสดิการที่เทาเทียมและเสมอภาค มีการตรวจสอบ รับมอบ บันทึกบัญชี
ทรัพยสินอยางชัดเจน
ปจจัยที่ชว ยทําใหการถายโอนเปนไปไดดวยดีคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานี
อนามัยมีความรวมมือกันในการทํางานดานสุขภาพมากอน การบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชน
เปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการสรางศรัทธาแกประชาชนในพื้นที่
ความเปนผูนําของฝายบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีวิสัยทัศน ความสามารถในการบริหารจัดการ และภาพพจนที่ดีของ
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เหลานี้ถือเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหกระบวนการบริหาร
จัดการการถายโอนขับเคลื่อนไปไดดวยดี
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ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในกระบวนการถายโอน
สวนใหญเปนเรื่องระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยทีต่ องมีการปรับใหเขาหากันในการบริหารจัดการงาน เงิน
และบุคลากร ขณะเดียวกันในการถายโอนฯจากระบบงานเกาสูระบบงานใหมทาํ ใหเกิดปญหาอุปสรรค
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสื่อสาร ฐานความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานี
อนามัยมีผลตอการถายโอน ศักยภาพในการบริหารจัดการของผูนําทองถิ่น ความเขาใจในภารกิจของ
หนวยงานที่หนุนเสริม เปนเรื่องที่ตองใชเวลาเรียนรู และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตาม
สวนกลางทั้งกระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดมีการติดตาม ใหคําปรึกษา
และแกไข รวมหาทางออกในรายกรณี ในขณะที่สว นภูมิภาค ไดแก ทองถิ่นจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอใหการสนับสนุนชวยเหลือ เปนพี่เลี้ยงในการถายโอน
ครั้งนี้
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่
ความคาดหวังทีท่ ุกฝายมีรวมกันเปนการมองเปาหมายเดียวกันโดยมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนคือ “อยูดีมีสุข”
สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากมีการถายโอนคือ ในเรือ่ งการบริหารทรัพยากร การประสานงาน
การบริหารงาน การบริการสุขภาพ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นการดําเนินงานมี
ความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และสอดคลองกับปญหาของทองถิ่นตามความหลากหลายของพื้นที่
ทางเลือกหรือวิธีการใหมซึ่งเปนขอเสนอแนะจากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อใหการถาย
โอนฯประสบผลสําเร็จนั้นไดแก ทั้งกอน ระหวาง และหลังการถายโอน ตองมีการเตรียมความพรอม
และสรางความเขาใจกับทุกฝายในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเฉพาะในชวงกอนถายโอนฯ ระดับ
นโยบายควรมีความรวมมือกันที่ชัดเจนและผลักดันการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน
ครอบคลุมทุกกระบวนการในการถายโอนฯ ทั้งในเรื่องกรอบอัตรากําลัง บุคลากร แผนงาน งบประมาณ
การสื่อสาร ตัวชีว้ ัดมาตรฐานภารกิจอยางเปนลายลักษณอักษร ขณะเดียวกันในระหวางถายโอนฯ
ควรมีกลไกกลางที่ชว ยในการจัดการความรู สรุปบทเรียน มีการเสริมความรูทั้งในแงเทคนิคเชิงวิชาการ
ควบคูกับการพัฒนาระบบการประสานงานที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะตอการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่
ประกอบดวยในระดับนโยบายตอคณะกรรมการกระจายอํานาจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ
มหาดไทย ประกอบดวย 1) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยควรมีนโยบายที่ชดั เจน มี
เอกภาพในการถายโอนสถานีอนามัย มีกระบวนการที่ทุกฝายมีพนั ธะสัญญารวมกัน 2) ในการถาย
โอนที่อยูภายใตหนวยงานของระบบราชการยังขาดประสิทธิภาพ
เห็นควรใหมีการจัดตั้งศูนย
ประสานงานการถายโอนสอ.ใหเปนหนวยงานกลาง โดยอาจยกฐานะจากเดิมที่เปน กลุมสนับสนุนและ
พัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
(สพกส.)
ใหเปนองคกรอิสระไมอยูภายใตทั้ง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข อาจอยูภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหสามารถ
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สนับสนุนการถายโอนที่เปนงานที่ตองการริเริ่มสรางสรรคใหมๆ 4) ในชวงเตรียมความพรอม ควรมี
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในระดับสวนกลาง ที่เนนคุณคา อุดมการณและผลดีของการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น และมีการเผยแพรสูสาธารณะ และในระดับพื้นที่
ขอเสนอแนะระดับพืน้ ที่ ตอ อปท.และสอ. 1) ในกรณีที่บุคลากรสาธารณสุขไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานในสถานีอนามัยที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ดานสุขภาพในพื้นที่อยางเปนระบบ 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพ โดยเนนการมีสวนรวมจากสวนวิชาการ สวนราชการ ภาคประชาชน และการเมืองทองถิ่น
บนพื้นฐานขอมูลความจริงของสถานการณสุขภาพของคนในพื้นที่
รวมทั้งจัดใหมีระบบ
และ
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู ในชุมชน เพื่อสรางความรูและความเขาใจรวมกันอยางถูกตอง ในการ
กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่ 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรรวมมือกับ
หนวยงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และภาคประชาชน ในการดําเนินการ
จัดการดานสุขภาพอยางเปนระบบ โดยมีกลไกการดําเนินงานพัฒนาสุขภาวะในทองถิ่น เชน การ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญ

โครงการศึกษา สรุปบทเรียน ติดตามผลการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล) สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยใหตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดใหชวง 4 ปแรก (พ.ศ.2544-พ.ศ.2547) ใหดําเนินการถายโอนดวย
การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ราชการบริหาร
สวนกลาง และระบบราชการ บริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งพัฒนายุทธศาสตรการสรางความพรอมใน
การรองรับการถายโอนภารกิจ บุคลากร งบประมาณและทรัพยสิน ตามวิสัยทัศนของการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น รวม 3 ดานที่สําคัญ คือ (1) ดานความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและบริหาร
จัดการ (2) ดานบริหารจัดการโดยลดภารกิจของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค (3) เพิ่มบทบาท
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทน และดานประสิทธิภาพของการบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมตรวจสอบ
ตามกรอบของแผนงานดังกลาวไดกําหนดใหโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะของรัฐ ที่
ดําเนินอยูใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระบวนการการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางสมบูรณนั้น พื้นที่จังหวัดตางๆ ตองมีความพรอมและมีขั้นตอนตลอดจน
แผนงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเห็นชอบและพรอมที่จะรับการ
ถายโอนดวยการคํานึงถึงความคุมคาและความประหยัด เพราะเกี่ยวของกับภารกิจ งบประมาณ และ
บุคลากร ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ซึ่งบัญญัติขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไดนําไปสูแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหมีกลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึ้นมารองรับ
การถายโอนสถานบริการสุขภาพ โดยมุงเนนการถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขาย
พ.ศ.2545 มีการแตงตั้ง กสพ.ขึ้นโดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่เปน Advisory Board ใน
52 จังหวัด และเนนหนักใน 10 จังหวัด แตการดําเนินการหยุดชะงัก เพราะมีนโยบายเรงดวนเรื่องการ
ปฏิรูป ระบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการปฏิรูประบบราชการตาม
พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ การถายโอน
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ภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 34 ภารกิจดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.)
ป 2549 ภารกิจดานสาธารณสุขถายโอนไปแลว 7 ภารกิจ คงเหลือ 27 ภารกิจ
การเรียนรูถึงสถานการณและเงื่อนไขการดําเนินงาน ตลอดจนประสบการณและการเรียนรู
ของบุ ค คล กลุ ม บุ ค คล และองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งในกระบวนการของโครงการดั ง กล า วเป น เรื่ อ งที่
ความสําคัญ โดยเฉพาะความเขาใจถึงความเชื่อมโยงและสัมพันธกับกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพราะเปนเงื่อนไขและกระบวนการสําคัญที่กําหนดความสําเร็จและประสิทธิภาพของการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพในทองถิ่น เมื่อมีการริเริ่มการถายโอนสถานีอนามัยในเบื้องตนจํานวน 30 แหง แต
ผ า นกระบวนการประเมิ น ความพร อ มถ า ยโอนจริ ง จํ า นวน 22 แห ง กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รวมกับนักวิชาการไดจัดทําการสรุปบทเรียน ติดตามผลการ
ถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อศึกษาติดตาม วิเคราะห สรุปบทเรียน
และเสนอแนะนโยบาย โดยเริ่มตนศึกษาสถานีอนามัยที่ถายโอนแลวจํานวน 22 แหง และยังไมถาย
โอนจํานวน 8 แหง
1.2

วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ กระบวนการการจัดตั้งกลไก และการดําเนินงานถายโอนที่
เกิดขึ้นจริง เทียบกับ หลักการ หลักเกณฑ และเงื่อนไขสําคัญที่มีการกําหนดไว
2) เพื่อติดตามผลผลิต ผลที่ไดที่เกิดขึ้นจากการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(อบต.,ทต.)
3) เพื่อวิเคราะหและสรุปบทเรียนที่ไดรับจากการถายโอนโดยเปรียบเทียบความคาดหวัง
กับความเปนจริงที่เกิดขึ้น
4) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไก โครงสราง เงื่อนไข และองคประกอบการถาย
โอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต.,ทต.)
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1.3 กรอบคิดการศึกษา
Content: บริบท (สภาพแวดลอมและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพที่ทํามากอนจนถึงปจจุบัน)
Input
- นโยบาย “แนวคิดการ
กระจายอํานาจดาน
สุขภาพสูทองถิ่น”
- การเตรียมความ
พรอมในการถายโอน:
กฎหมาย คูมือการ
ดําเนินการถายโอน
และกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
- การสนับสนุนเชิง
วิชาการทั้งกอนและ
หลังการถายโอน

-

Process
กลไก/กระบวนการดําเนิน
การถายโอน
การสรางความเขาใจเรื่องการถาย
โอนกับภาคประชาชนในพื้นที่
การมีสวนรวมของ อปท.และ
ประชาชน
การติดตามสนับสนุน
หลังการถายโอน
สรุปบทเรียนโดย AAR
1) สิ่งที่คาดหวัง
2) ความเปนจริง
3) ทําไมแตกตาง
4) วิธีการแกไข/ทางเลือกใหม

ผลที่เกิดขึ้น (output)
- กระบวนทัศน
- นโยบาย ยุทธศาสตรในพื้นที่
- การบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
ถายโอน
- การจัดการงาน เงิน คน วัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยี
- การมีสวนรวม
- ดานประสิทธิภาพในการใหบริการ
สุขภาพของประชาชน
- หลักธรรมาภิบาล(นิติธรรม
คุณธรรม ความรับผิดชอบ และ
ความโปรงใส)

Product
- รูปแบบการถายโอน
- ปจจัยสําคัญที่ทําให
การถายโอนไปได
- ระบบการถายโอน
1) ระบบใหญ -ยอย
2) ปฏิสัมพันธ
3) บทบาทหนาที่
4) ความสมดุล
5) การเปลี่ยนแปลง
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1.4

ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใชวิธีการที่หลากหลาย (Multi-instrumental Methods) ดวยการผสมผสาน
การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Study) เพื่อใชเปนกระบวนการ
ในการตอบคําถามใหครอบคลุมทุกประเด็นและถูกตองสมบูรณ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่สําคัญ
ดังนี้
1.4.1 การศึ ก ษาเชิง คุ ณ ภาพ กระบวนการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ศึ ก ษาในพื้ น ที่ ห ลั ก มี
ประเด็นสําคัญดังนี้
1) การทบทวนและสร า งกรอบแนวคิด การหาขอ สรุป เรื่ อ งขอบเขตและประเด็ น
การศึกษาที่เปนจริงดวยวิธีการ 3 วิธี คือ
(1) การศึ ก ษาจากเอกสารและรายงานต า งๆ (เอกสารแนวคิ ด ทฤษฎี
กฎหมาย กฎระเบียบและคําสั่ง และรายงานของคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพ มี 2 ชุด ชุดที่ กําหนดกลไก กระบวนการถายโอน ชุดที่ 2 กําหนดหลักการ เงื่อนไข ประเมิน
ความพรอมกอนการถายโอน)
(2) การสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการณการทํางาน บุคคลที่เกี่ยวของทั้งใน
ระดับสวนกลางและในพื้นที่จังหวัดตัวอยาง (แนวคิด ขอบเขต และลักษณะการดําเนินงานที่ควรจะ
เปนตามหลักการ และที่ทําจริงในภาคปฏิบัติ)
(3) การประชุมปฏิบัติการของคณะผูศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ (การประชุมเพื่อ
หาขอสรุปกรอบความคิดที่นําไปใชจริง)
2) การสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล (In-depth Interview) แหลงขอมูลหลัก (Key
Informants) ที่เปนเปาหมาย ประกอบดวยบุคคล 6 กลุม คือ
(1) กลุมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) กลุมเจาหนาที่ อบต.
(3) กลุมเจาหนาที่สาธารณสุขระดับบริหารในสวนกลางและในพื้นที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) สํานักงานสาธารณสุข อําเภอ (สสอ.) และ
เจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และทองถิ่นจังหวัด
(4) กลุมเจาหนาที่สถานีอนามัย (สอ.)
(5) กลุมแกนนําประชาคมในพื้นที่และนักการเมืองทองถิ่น
(6) กลุมประชาชน โดยแตละกลุมจะสัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพของทองถิ่น และสัมภาษณเชิงลึกตัวอยางบางคนมากกวา 1 ครั้ง ซึ่ง
ประเด็นการสัมภาษณจะครอบคลุมวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยทุกขอ
สําหรับผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานเรื่องการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพในสวนกลางนั้นจะไดรับการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อทราบถึงแนวคิด นโยบายและ
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ความคาดหวังและความเชื่ อตอกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ เงื่อนไขเรื่ องการกระจายอํ านาจ
สุขภาพสูทองถิ่น (การถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
3) การจัดเวทีสรุปบทเรียนการการถายโอนสถานีอนามัย โดยเทคนิค AAR (After
Action Review) ซึ่งคณะผูศึกษาวิจัยมีการจัดเตรียมทั้งในดานความรู ความเขาใจในแงหลักการ
กระบวนการ และรวมกันพัฒนาประเด็น รูปแบบเวที ผูเขารวม ใหกับคณะผูศึกษาวิจัย เพื่อความ
พรอมในการดําเนินการจัดเวทีสรุปบทเรียนรวมกันกับกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูวาฯ ตัวแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล) ตัวแทนบุคลากรสถานีอนามัย ตัวแทนภาค
ประชาชน ตัวแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตัวแทนจาก
ทองถิ่นจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมีคําถามหลัก 4 ประเด็นหลักไดแก ความคาดหวัง ความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นทั้ง สิ่งดีๆ และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการถาย ทําไมจึงแตกตางระหวางความ
คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และทางเลือกขอเสนอแนะตอการถายโอนสถานีอนามัย และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ โดยสรุปบทเรียนกับกลุมเปาหมาย ในระบบตัวแทนผูเกี่ยวของในการถายโอนสถานี
อนามัยในระดับพื้นที่ทุกสวน
4) การศึกษาเอกสารรายงานการกระจายอํานาจ การตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร
และรายงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการกระจายอํานาจตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน เพื่อใชเปน
ขอมูลเสริมและยืนยันขอคนพบที่ไดจากวิธีการอื่นๆ
1.4.2 การศึกษาเชิงปริมาณ กระบวนการศึกษาเชิงปริมาณที่ใชศึกษาในพื้นที่เสริมและ
พื้นที่หลักเปนบางสวน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ผู วิ จัยพัฒนาขึ้นใช เก็บ ข อมู ล จากกับภาค
ประชาชนผูใชบริการ เพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณในเรื่องขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ กระบวนการ
ดําเนินการในการถายโอนฯ ในดานความเขาใจ การมีสวนรวม ความพึงพอใจในดานตางๆในการ
บริ ก ารสุ ข ภาพของประชาชนโดยใช ข นาดกลุ ม ตั ว อย า งในการเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดย Taro
โดย
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
Yamane n= N/1+N(e)2
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ 0.05
รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 8,199 คน แยกตามรายพื้นที่ไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พื้นที่และจํานวนกลุมตัวอยาง(ประชาชน)ที่ใชในการศึกษา
จังหวัด

เขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเขาสามยอด
อบต.บานหมอ
อบต.บางนมโค
อบต.ตําบลวังศาลา
อบต.เกาะคา
อบต.นาพู
อบต.บานปรก
อบต.พระเพลิง
อบต. คลองหินปูน

สถานีอนามัย
ลพบุรี
เขาสามยอด
เพชรบุรี
บานหมอ
พระนครศรีอยุธยา
บางนมโค
กาญจนบุรี
วังศาลา
ลําปาง
ลําปางหลวง
อุดรธานี
นาพู
สมุทรสงคราม
บานปรก
สระแกว
นาคันหัก
บานคลองหินปูน
บานคลองตาสูตร
ราชบุรี
เทศบาลตําบลบานฆอง
บานฆอง
อบต.ดานทับตะโก
บานโกรกสิงขร
จันทบุรี
อบต.เกาะขวาง
เกาะขวาง
กําแพงเพชร
อบต.วังแขม
วังแขม
บอทอง
ตาก
อบต.วังหมัน
วังหวาย
อุทัยธานี
อบต.หาดทะนง
หาดทะนง
นครศรีธรรมราช
อบต.ปากพูน
บานปากพูน
บานศาลาบางปู
บุรีรัมย
เทศบาลตําบลหนองแวง
บานหนองหวา
หนองตาเยา
ปทุมธานี
เทศบาลตําบลบึงยี่โถ
บึงยี่โถ
รวมจํานวนกลุมตัวอยาง(ประชาชน)เชิงปริมาณทั้งสิ้น

จํานวน(คน)

382
382
397
364
385
393
362
377
385
368
370
349
384
373
367
372
334
391
393
286
390
395
8,199

แบบสอบถามที่สรางและพัฒนาจนมีคุณภาพเพียงพอในการใชในแตละกลุมตัวอยาง
นั้ น จะนํ า มาใช เ ป นขั้ น ตอนสุ ดท า ยของการเก็บ ข อมู ล ซึ่ง ประเด็ นข อ คํา ถามและวิ ธี ก ารถามของ
แบบสอบถามแตละชุดนั้น ไดจากการประมวลประสบการณในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการที่
กลาวมาแลวทั้งหมด และมีผลทําใหการเขียนขอคําถามของแบบสอบถามแตละชุดมีสอดคลองกับ
ความเป น จริ ง และเงื่ อ นไขต า งๆ ในพื้ น ที่ จนได แ บบสอบถามที่ มี ค วามเที่ ย งและความตรงสู ง
(Reliability and Validity)
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1.4.3 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ไดรับนํามาวิเคราะหตาม
กรอบคิดการประเมินผล โดยขอมูลจากกลุมตัวอยางแตละกลุมที่ไดจากเครื่องมือและวิธีการแตละชนิด
นั้น จะนํามาวิเคราะหและประเมินรวมกันเพื่อตอบคําถามหรือวัตถุประสงคการประเมินแตละขอ
1.4.4 การประชุ ม สั ม มนาและพั ฒ นาร า งรายงาน ร า งรายงานผลการศึ ก ษา มี ก าร
นําเสนอตอที่ประชุมผูทรงคุณวุฒิดานการกระจายอํานาจดานสุขภาพและที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอคิดเห็น
ตอแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการระบบสุขภาพของทองถิ่น พรอมใหขอเสนอแนะตอประเด็น
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน
1.4.5 การสรุปบทเรียน โดยใชแนวคิดกระบวนการและเทคนิค After Action Review (AAR)
โดยมีคําถามหลักไดแก ความคาดหวัง ความเปนจริง ความแตกตาง และทางเลือกการแกไข
1.5 พื้นที่ที่ใชในการศึกษา : 19 จังหวัด ใน (21 อบต. 4 เทศบาลตําบล) 30 สถานีอนามัย (รวม
พื้นที่ที่ไมยังไมถายโอนฯ)
พื้นที่เปาหมาย โครงการศึกษา สรุปบทเรียนและติดตามผลพัฒนาระบบการถายโอนสอ.ไป
อปท.(อบต./เทศบาลตําบล) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 พื้นที่เปาหมายในการศึกษา สรุปบทเรียน และติดตามผลการถายโอนสถานี
อนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิน่
ลําดับ
ที่

พื้นที่
จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

ลพบุรี
เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา
กาญจนบุรี
ปทุมธานี
สมุทรสงคราม
ราชบุรี

จันทบุรี
กําแพงเพชร

ตาก
อุทัยธานี
สระแกว

13

บุรีรัมย

14
15
16
17

นครราชสีมา
กาฬสินธุ
อุดรธานี
เชียงใหม

18
19

ลําปาง
นครศรีธรรมราช

พ.ท.ถายโอน : 16 จังหวัด
รวมพ.ท.ไมถายโอนทัง้ สิ้น 19 จังหวัด

เทศบาล/อบต.
ทต.เขาสามยอด
อบต.บานหมอ
อบต.บางนมโค
อบต.วังศาลา
ทต.บึงยี่โถ
อบต.บานปรก
ทต.บานฆอง

สถานะการถายโอนฯ
ในชวงที่ศึกษาฯ(แหง)
สถานีอนามัย
เขาสามยอด อ.เมือง
บานหมอ อ.เมือง
บางนมโค อ.เสนา
วังศาลา อ.ทามวง
บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
บานปรก อ.เมือง
บานฆอง อ.โพธาราม

อบต.ดานทับตะโก บานโกรกสิงขร
อ.จอมบึง
อบต.เกาะขวาง
เกาะขวาง อ.เมือง
อบต.วังแขม
วังแขม, บอทอง
อ.คลองคลุง
อบต.เทพนิมิต
โพธิ์เอน, โนนพลวง
กิ่งอ.บึงสามัคคี
อบต.วังหมัน
วังหวาย อ.สามเงา
อบต.หาดทะนง
หาดทะนง อ.เมือง
อบต.พระเพลิง
นาคันหัก อ.เขาฉกรรจ
อบต.คลองหินปูน คลองตาสูตร, คลอง
หินปูน
อ.วังน้ําเย็น
ทต.หนองแวง
บานหนองหวา,หนอง
ตา-เยา อ.ละหานทราย
อบต.นากลาง
นาใหญ อ.สูงเนิน
อบต.ทุงคลอง
บานเดื่อเกา อ.คํามวง
อบต.นาพู
นาพู อ.เพ็ญ
อบต.สุเทพ,
สุเทพ อ.เมือง
อบต.สันนาเม็ง
สันนาเม็ง อ.สันทราย
อบต.ทาผา
ปาแดด อ.แมแจม
อบต.ดอนแกว
ดอนแกว อ.แมริม
อบต.ลําปางหลวง ลําปางหลวง อ.เกาะคา
อบต.ปากพูน
บานปากพูน อ.เมือง ,
บานศาลาบางปู อ.เมือง
พ.ท.ถายโอน18 :
30 สถานีอนามัย

4ทต./14อบต.

ถายโอนฯ

ผูรับผิดชอบติดตามงาน
โครงการฯ

ยังไมถายโอน

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

-

2

1

-

1

-

1

-

2

-

2

-

-

1

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

2

-

22
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อ.กาสัก เตะขันหมาก
อ.ปอม กิมวังตะโก
อ.ศิริณา จิตตจรัส
อ.จักรกฤษ โพธิ์แพงพุม
คุณทัศนีย บัวคํา
อ.มานะ นาคํา
อ.เดช พุมคชา
คุณอนุสรณ ไชยพาน
อ.เชิดชาย ดวงภมร
คุณทรงพล ตุละทา

อ.ปพงคมนัส อินทะจักร
อ.วรภพ วงศรอด
อ.พรรณภัทร ใจเอื้อ
อ.เดช พุมคชา
คุณอนุสรณ ไชยพาน
อ.อนันต ลิขิตประเสริฐ
อ.สกุล วงษกาฬสินธุ
อ.จรินทร บุญมัธยะ
อ.อัจฉริยา เนตรเชย
อ.นงพงา มหามิตร

อ.ปญญา เลิศไกร
17 คณะทํางาน (รวมทีม
ประสานงานกลาง)

9
1.6

การบริหารจัดการโครงการและผูรับผิดชอบ
เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาโครงการนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด จึ ง แบ ง ที ม การทํ า งานเป น ที ม วิ จั ย

2 กลุม
กลุ ม 1 เป น ที ม วิ จั ย ส ว นกลาง ทํ า หน า ที่ พั ฒ นากรอบคิ ด การประเมิ น ผล เครื่ อ งมื อ การ
วิเคราะห สังเคราะห สรุปผล จัดทํารายงานฉบับรวมและเสนอผลโดยมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.)เปนแกนประสานงาน เชิญนักวิจัยที่เชี่ยวชาญมารวมทีม และเตรียมทีมพื้นที่
กลุม 2 เปนทีมวิจัยในพื้นที่ ทําหนาที่ Internal evaluate ในขณะเดียวกันก็เก็บขอมูล
บางสวนใหทีมวิจัยสวนกลาง โดย สวรส. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินการทั้งกลุม 1 และ กลุม 2
1.7

ผลงานที่นําสง
1) รายงานการทบทวนเอกสารและรายงานสถานการณ การถายโอน สอ. ไป อบต. ซึ่ง
เก็บขอมูลสถานการณเปนระยะๆ ทุก 3 เดือน
2) รายงานการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แนวคิด ขอบเขตตามหลักการและที่ปฏิบัติจริง
ที่ไดจากการสัมภาษณคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพ และการ
สังเกตการทํางานในระดับพื้นที่ และสัมภาษณจากสวนกลาง
3) รายงานผลการประชุมปฏิบัติการของคณะผูวิจัยที่ ทําการศึกษาผลถอดบทเรียน และ
ผูทรงคุณวุฒิ (พรอมรายชื่อคณะผูวิจัยที่ทําการศึกษาผลถอดบทเรียน และผูทรงคุณวุฒิ)
4) รายงานผลการประชุมรวมกันของนักวิจัยทั้ง 2 ทีม ทุก 3 เดือน
5) แบบสอบถามเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
6) ข อ มู ล การศึ ก ษาแนวคิ ด และบทบาทของเจ า หน า ที่ อบต. เจ า หน า ที่ สอ. ประชาชน
วิเคราะหปจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของการบริหารทองถิ่นโดยเฉพาะ
ดานสุขภาพ (ปจจัยภายในจังหวัดและปจจัยภายนอก)
7) ขอเสนอความเปนไปไดของแนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของ
ทองถิ่น
8) ขอเสนอแนะทางวิชาการจากการสรุปบทเรียนและการศึกษาวิจัย
9) เอกสารทางวิชาการที่พรอมจะเผยแพรใหสาธารณชนได รับทราบ (รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ)
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1.8

ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนกันยายน 2550-ธันวาคม 2551 รวม 16 เดือน
แผนงาน (Frame work) มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ดังนี้
1) ประชุมเตรียมการ สรางความเขาใจกับทีมผูดําเนินการวิจัยสวนกลางในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ในดานระยะเวลา และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล (แบบสํารวจ, แบบสอบถาม,
แบบสัมภาษณ)
2) ประชุมเตรียมการ สรางความเขาใจกับทีมผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ในดานระยะเวลา และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
3) ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กอนถายโอน
4) จัดสงเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการถายโอนใหกับคณะกรรมการจังหวัด
และทีมวิจัยพื้นที่ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการซึ่งเปนนักวิจัยในพื้นที่
5) คณะกรรมการจั ง หวั ด และทีม นั ก วิ จัย เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ
ระหวางการถายโอน
6) ชวงดําเนินการถายโอน ใหคณะกรรมการจังหวัดทําการศึกษา และติดตามผลระหวางการ
ถายโอน ทุก 3 เดือน โดยมีนักวิจัยเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการถายโอน
ในลักษณะ After Action Review (AAR) และนักวิจัยจากสวนกลางทําการวิเคราะหบริบท
ระหวางถายโอนไปแลว 6 เดือน
7) คณะกรรมการจังหวัด ทบทวน/ปรับปรุง/เตรียมการ แกไขปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นทุก 3
เดือน (internal evaluation) โดยมีทีมวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น
8) คณะกรรมการจังหวัดรวมกับทีมนักวิจัยสรุปผลการศึกษาทุก 3 เดือน และนําผลที่ไดสง
ใหคณะวิจัยสวนกลางวิเคราะหผลการถายโอนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพหลังถายโอน
(ชวงเวลาถายโอน 1 ป)
9) คณะวิจัยสวนกลางเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดนํามาวิเคราะหเพื่อสรุปบทเรียน และจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
10) นํ าขอเสนอแนะจากการสรุป บทเรี ย นนํา เสนอโดยคณะอนุ กรรมการชุ ด ที่ 3 เสนอต อ
คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย
แผนการดําเนินการพอสรุปไดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แผนการดําเนินการรวม16 เดือน(ระหวางเดือนกันยายน 2550–เดือนธันวาคม 2551)
ลําดับที่

กิจกรรม

1

การทบทวนและสร า งกรอบ
แนวคิด
การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 การศึกษาเอกสาร
2.2 การสัม ภาษณ แ ละสั งเกต
ภาคสนาม
2.3 การประชุมทีมปฏิบัติการ
2.4 การประชุม AAR
การสัมภาษณเชิงลึก
3.1 การสัมภาษณเชิงลึก 6
กลุมในพื้นที่
3.2 การสัมภาษณเชิงลึก
ผูบริหารสวนกลาง
การสังเกตแบบมีสวนรวม
ในพื้นที่
การศึ ก ษาเอกสารของ อบต.
และ สอ.
การตอบแบบสอบถามของ
กลุมประชาชน
วิเคราะหขอมูลและเขียน
รายงาน
การประชุมสัมมนา
ปรับปรุงรายงาน
รายงานฉบับสมบูรณ

2

3

4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ

พ.ศ.2550
ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.

ม.คมี.ค.

พ.ศ. 2551
เม.ย.- ก.ค.
ต.ค
มิ.ย. -ก.ย

พ.ย ธ.ค

/

/
/
/
/

/
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1) มีการขยายเวลาเขียนรายงานฉบับสมบูรณจากเดือนตุลาคมเปนเดือนธันวาคม 2551
2) มีเวทีเสนอผลครั้งที่1-2 เพื่อใหผูทรงคุณวุฒแิ นะนํารายกรณีศึกษา 22 กรณี
เดือนต.ค.-พ.ย. 2551
3) เวทีคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยและคณะกรรมการบริหาร สวรส.จํานวน
2 ครั้ง เดือนพ.ย.-ธ.ค. 2551
4) เวทีนําเสนอผลทีป่ ระชุมของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จํานวน 3 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้งเดือนพ.ย.-ธ.ค.2551

บทที่ 2
แนวคิดและวรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการศึกษา สรุปบทเรียน และติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบการการถายโอนสถานีอนามัยไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแนวคิด และวรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. แนวคิด
1.1 แนวคิดการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถิ่น
1.2 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน
1.3 แนวคิดธรรมาภิบาล
1.4 การประเมินผลโดยประยุกตใชแนวคิด CIPP Model
1.5 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิค AAR (After Action Review)
1.6 แนวคิดเชิงระบบ
2. วรรณกรรมอื่นๆที่เกีย่ วของ เนื้อหาประกอบดวย
2.1 ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญกับทิศทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
2.2 ขอเสนอทิศทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และทิศทางในอนาคตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
2.3 บทเรียนการปฏิรูประบบสุขภาพในตางประเทศ
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
1. แนวคิด
1.1 แนวคิดการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถิ่น
โกวิทย พวงงาม (2543) การกระจายอํานาจการปกครอง คือ การที่รัฐมอบอํานาจ
การปกครองบางสวนใหแกองคการอื่นที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของหนวยการบริหารราชการสวนกลางให
ไปทําบริการสาธารณะบางอยางโดยอิสระตามสมควร เปนการมอบอํานาจใหทั้งในดานการเมืองการ
บริหาร เปนเรื่องที่ทองถิ่นมีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ทองถิ่นของตนได ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายอํานาจ
ของ
ปธาน สุวรรณมงคล ( 2547) ในแนวทางเดียวกันวาหมายถึง เปนการใชอํานาจรัฐที่รัฐบาลกลาง
มอบอํานาจการตัดสินใจในภารกิจหนาที่บางประการไปใหบุคลากรหรือหนวยงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถ
แยกได 2 ประเภท คือ การเมือง และการบริหาร
การกระจายอํานาจทางการบริหาร ( Administrative Decentralization) เปนไปตาม
หลักการแบงอํานาจ (deconcentration) ใหแกสวนภูมภิ าคโดยที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจวินิจฉัยสั่ง
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การบางสวนใหแกเจาหนาที่ผูแทนราชการบริหารสวนกลางที่ถูกสงไปปฏิบตั ิราชการในเขตปกครอง
ตางๆของประเทศ ตัวแทนดังกลาวถูกแตงตั้งจากสวนกลาง และยังอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
สวนกลางเชนเดิม
การกระจายอํานาจทางการเมือง (Political Decentralization) เปนไปตามหลักการ
กระจายอํานาจ (deconcentration) โดยการที่ผูมีอํานาจรัฐในสวนกลางมอบอํานาจหนาที่และการ
ตัดสินใจในบางภารกิจบางระดับ รวมถึงจัดสรรทรัพยากรการบริหารจํานวนหนึ่งใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีร่ ัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อใหทําภารกิจบางอยางแทนรัฐบาลกลาง โดยใหอิสระในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลของรัฐ
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการเมืองถือวาเปนการกระจายอํานาจเกี่ยวของกับมิติที่
สําคัญตอไปนี้
1) กระจายภารกิจหนาที่ รัฐไดมอบภารกิจหนาที่บางประการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรับผิดชอบดําเนินการแทนรัฐ เชน การจัดการศึกษาบางระดับ
2) การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ในภารกิจหนาที่ที่รัฐบาลมอบหมายใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไปดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีอํานาจตัดสินใจอิสระในภารกิจ
หนาที่นั้นดวย
3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เมื่อรัฐบาลมอบหนาที่และอํานาจตัดสินใจไป
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว จะตองมอบทรัพยากรการบริหาร
4) การกระจายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองใหแกประชาชน เปน
การเปดมิติใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม เชน การให
สิทธิแกประชาชนในการเขาชื่อเพื่อขอใหมีการพิจารณาถอดถอนนักการเมืองทองถิ่นที่มีความ
ประพฤติที่ไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงตอไป
5) การกระจายความรับผิดชอบที่โปรงใสและตรวจสอบได การกระจายอํานาจหนาที่
และทรัพยากรการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองควบคูไปกับการทําใหผูบริหารทองถิ่น
หรือคณะผูบริหารทองถิ่นมีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการตรวจสอบกํากับดูแลจาก
รัฐและประชาชนในทองถิ่น ความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่ยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของ
ตน
จากการศึกษาความหมายของการกระจายอํานาจดังกลาวขางตนสรุปไดวา
การ
กระจายอํานาจ หมายถึง การที่รัฐบาลไดยกมอบอํานาจบางสวนใหหนวยงานทองถิ่นเปนผูดูแลอยาง
เปนอิสระตามบทบาทและหนาที่ที่กฎหมายไดบัญญัติไว
ซึ่งการกระจายอํานาจการปกครองมี 2
รูปแบบ คือ การกระจายอํานาจการบริหาร และการกระจายอํานาจทางการเมือง
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชแนวคิดการกระจายอํานาจทั้งการบริหารและทาง
การเมือง เนื่องจากมีความครอบคลุมทุกมิติ
เพื่อนําไปวิเคราะหที่ครอบคลุมทั้งการบริหารระดับ
นโยบาย(จากสวนกลาง) และการกระจายอํานาจระดับลาง(ทองถิ่น)ดวยการมอบหนาที่ การตัดสินใจ
และความรับผิดชอบบางเรือ่ งใหกับชุมชน และองคกรชุมชนหรือองคกรทองถิ่น โดยการกระจาย
ทรัพยากร ภารกิจหนาที่ งบประมาณใหกับชุมชน ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาสิทธิหรืออํานาจในการ
บริหารจัดการ ดวยความเปนอิสระในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
1.2 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน
ฝายสงเสริมการมีสวนรวมและกระจายอํานาจ (2549) ไดใหความหมายเรื่องการมีสวน
รวมของชุมชน คือ
การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ ควบคุมการใชและ
กระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตทีม่ ีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคม มีการพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา รวมทั้งตัดสินใจดวยตัวเอง ดังนั้นการมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงเปนทั้งวิธีการ (Means) และเปาหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกัน
การมีสวนรวมเกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ
1) ความสนใจและหวงกังวลรวมกัน
2) ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันตอสถานการณ
3) การตกลงใจเปลี่ยนแปลงทิศทางที่พึงปรารถนารวมกัน
ดังนั้นการมีสวนรวมจึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ
1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก
(1) การรวมกันคนหาปญหา
(2) การวางแผน
(3) การตัดสินใจ
(4) การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น
(5) การบริหารจัดการ
(6) การติดตามประเมินผล
(7) การรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยโครงการพัฒนาจะตองมี
ความสอดคลองกับวิถีชวี ิตและวัฒนธรรมของชุมชน
2) การมีสวนรวมนัยทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน
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พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการ
กระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนสามารถแสดงออก
ซึ่งความสามารถของตนและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
(2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชน
มีบทบาทหลัก
โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น
ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวา ดวยการแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเลือกใช
แนวคิดการมีสวนรวมในลักษณะกระบวนการพัฒนา เพื่อวิเคราะหเหตุผลในการมีสวนรวมในระดับ
ตางๆตั้งแต รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตรวจสอบ และรวมสรุปบทเรียน ในอัน
ที่จะนําไปสูถงึ ผลที่เกิดขึ้นในมิติของการกระจายอํานาจในระดับปฏิบัติการ หรือระดับทองถิ่นอยาง
แทจริง
1.3 แนวคิดธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล มีความหมายรวมถึง “ระบบโครงสรางและกระบวนการที่วางกฏเกณฑ
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่ภาคตางๆ ของสังคมจะพัฒนา
และอยูรวมกันอยางสงบสันติสุข”
เปาหมายของธรรมาภิบาล คือ การพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคใน
สังคมมีหลักการที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู 4 ประการ
หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฏกติกา และการปฏิบัตติ ามกฏกติกาทีต่ กลงกันไวอยางเครงครัด
โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุตธิ รรมของสมาชิก
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติ
หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมคี วามโปรงใส
หลักความคุม คา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มจี ํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา
และบริการทีม่ ีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืน
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หลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใช
แนวคิดธรรมาภิบาล เพื่อวิเคราะหปจจัยนําเขาตางๆตั้งแตจากสวนกลาง(ระดับนโยบาย) ฝาย
สนับสนุนการถายโอนระดับจังหวัด อําเภอ จนถึงระดับชุมชนหรือองคการบริหารสวนตําบล ทีช่ ุมชน
สามารถบริหารจัดการการถายโอน มีความพรอมในการรองรับที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาจากประสิทธิภาพการจัดการงาน เงิน คน วัสดุอุปกรณ สถานที่ ที่คาํ นึงถึงหลักนิติธรรม
คุณธรรม รับผิดชอบ คุมคา และโปรงในการบริหารจัดการ
1.4 แนวคิดในการประเมินแบบ CIPP MODEL
D.L.Stufflebeam (PDK, 1977, P.261-265) ไดเสนอแบบจําลอง CIPP (ContextInput-Process Model) เพื่อการศึกษาวิจัยโครงการจากแนวความคิดกวางๆดังแผนภาพที่ 2
ACTIVITIES
DECISIONS

EVALUATION

DELINEATING
PROVIDING

OBTAINING LOOP

แผนภาพที่ 2 แสดงรูปแบบของการประเมินแบบ CIPP MODEL
เกี่ยวกับแบบจําลอง CIPP จําเนียร สุขหลายและคณะ (2549) แบบจําลองประเภทนี้ไม
เพียงแตประเมินวาบรรลุวตั ถุประสงคหรือไมเทานั้น แตยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตางๆ
เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีกดวยแบบจําลอง CIPP จะประเมินไดดานตางๆคือ
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation) ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค
2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง
เพื่อกําหนดรูปแบบของโครงการ
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการตัดสินใจในดานการ
ประยุกตใช เพื่อควบคุมการดําเนินการของโครงการ
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะชวยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดู
ผลสําเร็จของโครงการ และเกี่ยวกับการประเมินตามโมเดลดังกลาว มีกรอบเนื้อหาและรายละเอียด
ดังนี้
การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation) การประเมินสภาวะแวดลอม
เปนรูปแบบพืน้ ฐานของการประเมินโดยทัว่ ๆไป เปนการประเมินเพือ่ ใหไดมาซึ่งเหตุผล เพื่อชวยใน
การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความ
ตองการ และเงื่อนไขที่เปนจริงตางๆที่เกีย่ วของกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ยังชวยในการวินิจฉัย
ปญหา เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการจัดหาขอมูลเพื่อใชในการ
ตัดสินตามความเหมาะสมของแผนงานตางๆที่จัดขึ้น โดยดูวา ขอมูลนัน้ จะมีสวนชวยใหบรรลุ
จุดมุงหมายของโครงการหรือไม ซึ่งมักจะประเมินในดานตางๆคือ
(1) ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดการโครงการ
(2) ยุทธวิธที ี่ใชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
(3) การไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งจะชวยใหโครงการดําเนินไปได
เชน หนวยงานที่จะชวยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนดําเนินการไดรับการ
อนุมัติและลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการเพื่อใหขอมูลยอนกลับ
(Feedback) แกผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงคใหญ
อยู 3 ประการ คือ
(1) เพื่อหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรือการดําเนินการตาม
ขั้นตอนทีว่ างไว
(2) เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน
(3) เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัตติ า งๆที่เกิดขึ้น
สวนยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี คือ
(1) แสดงใหเห็นหรือกระตุนเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ทําใหเกิดความ
ลมเหลวในโครงการ
(2) เกี่ยวกับการวางแผนโครงการและการตัดสินใจกอนวางแผน
(3) ยุทธวิธใี นการประเมินกระบวนการ จะบอกลักษณะสําคัญใหญๆของโครง
ราง โครงการ
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การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดหมายเพื่อวัดและแปล
ความหมายของความสําเร็จ ระเบียบวิธีทวั่ ๆไปของการประเมินผลผลิต จะรวมสิ่งตอไปนี้เขาไว
ดวยกัน คือ การดูวาการกําหนดวัตถุประสงคนั้นนําไปใชไดหรือไม เกณฑในการวัดที่สัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลทีว่ ัดมาไดกับมาตรฐานสัมบูรณ (Absolute
Criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ (Relative Criteria) ที่กําหนดไวกอน และทําการแปลความหมายถึง
เหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวม
ดวย
สรุปความสัมพันธของประเภทการประเมินและการตัดสินใจ ความสัมพันธ
ระหวางการประเมินกับการตัดสินใจในแบบจําลองซิป ดังแผนภาพที่ 3

ประเภทของการประเมิน

ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดลอม

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค

การประเมินปจจัยเบื้องตน

เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสมที่สุด

การประเมินกระบวนการ

นําแผนงานที่วางไวไปปฏิบัติการ
ปรับปรุงอะไรบาง

การประเมินผลผลิต

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรลมเลิก

แผนภาพที่ 3 สรุปความสัมพันธของประเภทการประเมินและการตัดสินใจแบบจําลองซิบ
ในการนําเอาแบบจําลองซิปไปใชในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้
เพื่อวางกรอบการประเมินที่
ครอบคลุมการศึกษาวิเคราะห บริบท (สภาพแวดลอมและเงื่อนไขที่เกี่ยวของ) ประกอบกับ Input
Process Product และ Output หรือผลที่เกิดขึ้น เพื่อเปนกรอบคิดในการวิเคราะห จากกรณีการ
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ทดลองโครงการการถายโอนสถานีอนามัยใหกับองคการบริหารสวนตําบลที่ผานมา
สะทอนเปน
บทเรียน และนําไปสูการปรับปรุง แกไข พัฒนา และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดานกลไก
โครงสราง และเงื่อนไของคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของ
1.5 แนวคิดการสรุปบทเรียนโดยเทคนิค AAR (After Action Review)
AAR หรือ After Action Review หรือชื่อภาษาไทยวา เรียนรูระหวางทํางาน เปน
ขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปนการทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จและปญหาทีเ่ กิดขึ้น
ประกอบดวย 4 คําถาม 7 ขั้นตอนในการทํา AAR (After Action Review) ทั้งนี้ไมใชเพื่อคนหา
คนที่ทําผิดพลาด ไมใชการกลาวโทษใคร แตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณการทํางาน
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ไมใหเกิดปญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไววธิ ีการที่ดีอยูแลว
AAR มีใชครัง้ แรกในกองทัพสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณป 1970 โดยมีวัตถุประสงค
ในตอนนั้นเพือ่ พัฒนาศักยภาพกองทัพ
แกไขชองโหวที่อาจทําใหเปนรองฝายตรงขามหรือทําให
สูญเสียทหารฝมือดีในการทําสงคราม
และสิ่งที่สําคัญคือไดฝกการทํางานเปนทีมไปพรอมกันดวย
จนกระทั่งป 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเปนภาคสวนที่มีการแขงขันสูงและแขงขันตลอดเวลาเพื่อความอยูรอด
ขององคกร ไดเริ่มนําเทคนิคนี้มาใชในการทํางานเพื่อพัฒนาองคกร เพื่อครองสัดสวนการตลาดที่
สูงขึ้น หรือเพื่อกําไรที่มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่ทําใหเทคนิคนี้ไดรับความสนใจอยางมากมายและตอเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน รายละเอียดของ AAR มีประเด็นที่สําคัญหลักๆพอสรุปไดดังนี้
ก. จุดเดนของ AAR
1) ทําใหเรียนรูว า ในการทํางานตางๆไมควรชื่นชมความสําเร็จแตเพียงดานเดียว ตอง
ยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นดวย และควรใหความสนใจมากกวาความสําเร็จดวยซ้ํา เพราะนั่นคือโอกาสใน
การพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง
2) ฝกการรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน ที่อาจทําใหคุณไดรูวา
“ทุกปญหามีทางออก” นั้นเปนอยางไร
3) ฝกการทํางานเปนทีม
4) สามารถใชเทคนิคนี้กับงานทุกอยาง ไมวาจะเปนงานประจํา ที่ดูเหมือนวาไมสําคัญ
เชนการรับโทรศัพท การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวทีไ่ ดรับเงินสนับสนุนหลายพันลานบาท
5) ผูที่เขารวมคือเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมแผนก หรือทีมงาน ซึ่งเปนจุดที่แตกตางจาก
Peer Assist ที่เปนการขอคําแนะนําจากผูรูภายนอกกลุม
ข. วิธีการทํา AAR
ตอบคําถาม 4 ขอนี้และทํา 7 ขั้นตอน 4 คําถาม AAR คือ
1) สิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการทํางานคืออะไร
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2) สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
3) ทําไมจึงแตกตางกัน
4) สิ่งที่ไดเรียนรูแ ละวิธีการลด/แกความแตกตางคืออะไร
ค. 7 ขั้นตอนในการทํา AAR
1) ควรทํา AAR ทันทีทันใดหรืออยางเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้น
2) ไมมีการกลาวโทษ ซ้าํ เติม ตอกย้ําซึ่งกันและกัน ไมมีความเปนเจานายหรือลูกนอง มี
แตบรรยากาศที่เปนกันเอง
3) มี “คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุน ตั้งคําถามใหทุกคนไดแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของตน
4) ถามวาสิ่งที่ควรไดรับคืออะไร
5) หันกลับมาดูวาสิง่ ที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
6) ความแตกตางคืออะไร ทําไมจึงตางกัน
7) จดบันทึกเพื่อเตือนความจํา วาวิธีการใดบางทีไ่ ดเคยนํามาแกปญหาแลว
อยางไรก็ตามตองเขาใจวาคําตอบหรือวิธีแกปญ
 หาที่ไดจากการทํา AAR คงไมใช
คําตอบสุดทายสําหรับงาน เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ยอมทําใหเกิดปญหาใหมได
ตลอดเวลา ซึง่ วิธีการแกปญ
 หายอมเปลี่ยนแปลงได
แนวคิดการสรุปบทเรียนโดยเทคนิค AAR (After Action Review) เพื่อเปน
แนวทางในการสรุปบทเรียน หรือถอดบทเรียน เพือ่ การทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จ
และปญหาที่เกิดขึ้นกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เปนการทบทวนเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณการ
ทํางาน ความคาดหวัง ศักยภาพ การแกปญหาที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็คงไววธิ ีการที่ดีอยูแลว
แนวคิดดังกลาวจะเปนแนวทางที่จะใหเจาหนาที่ถายทอดความรูสึกที่เกิดขึ้นหลังจากการรับการถาย
โอนสถานีอนามัยในครั้งนี้ และนําไปสูการวิเคราะหความเปนจริง ความแตกตาง วิธีการแกไขปญหา
หรือทางเลือกใหมในการปฏิบัติงานทีเ่ กีย่ วของจากการถายโอนสถานีอนามัยในมุมมองของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในสวนตางๆ
1.6 แนวคิดเชิงระบบ
แนวคิดเชิงระบบ เนื่องจากหัวขอวิจัย เปนการพัฒนาระบบ ดังนั้นการนําแนวคิดเชิง
ระบบภายใตสํานักคิดโครงสราง – หนาที่ ( Structural – Functional School ) อันประกอบไปดวย
ระบบใหญ ระบบยอย บทบาทหนาที่ ปฏิสัมพันธ ความสมดุล และการเปลี่ยนแปลงที่มีองคประกอบ
และกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ มาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย จึงทําใหสามารถสรางตัว
แปร เครื่องมือการวิจัย อันจะนําไปสูการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบได
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ความหมายของระบบ
ระบบ คือ การรวมตัวของปจจัย ( elements ) หรือสิ่งตางๆเขาเปนสวนประกอบอันหนึ่งอัน
เดียว ภายในขอบเขต (boundary ) ที่ชัดเจนและแนนอน แตละปจจัยหรือสิ่งที่เปนสวนประกอบ
เหลานั้นตางก็มีบทบาทและหนาที่ ( function ) แตละสิง่ ที่เปนองคประกอบมีความสัมพันธอยางจํากัด
หรือไมมีความสัมพันธกันกับองคประกอบของระบบอื่นๆ
การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวาง
องคประกอบภายในระบบจะบังเกิดเปนผลงานหรือพฤติกรรมที่มลี กั ษณะที่สามารถสัมผัสไดอยาง
แนนอนชัดเจน ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการกระทบของสิ่งเราภายนอก ( stimuli ) ตอองคประกอบอันใด
อันหนึ่งหรือตอทุกองคประกอบของระบบ แตละระบบยอมมีปฎิสัมพันธ
( interaction ) กับระบบอื่นที่เกี่ยวของทั้งนี้ก็เพราะระบบสวนใหญเปนระบบเปด และจะตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหระบบนั้นสามารถ
อยูรอดและคงทนอยูไดเสมอทุกสภาพแวดลอม
ประเภทของระบบ ประกอบดวย 2 ประเภท ดังนี้
1) ระบบเปด (opened system )
ระบบเปดนั้นจะมีขอบเขต ( boundary ) อยางเห็นไดเชนเดียวกัน ตัวอยาง เชนคนเรา
หรือสัตวตางๆซึ่งเปนระบบเปดระบบหนึ่งก็มีขอบเขตโดยใชผวิ หนังภายนอกสุดกับชั้นของอากาศ
ลอมรอบรางกายซึ่งมีความหนาเพียงเล็กนอย
ระบบโครงการใหญมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกระบบ เชน นโยบายการพัฒนาของรัฐ ราคา ผลิตผล การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ ฯลฯ จะสงผลใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลง ( out put ) ในระบบนั้น
2) ระบบปด ( closed system )
คือระบบที่มีความสมบูรณในตัวเองและสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมไดโดยไมมีความ
พยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมภายนอก หรือระบบอื่นใดหรือไมไดรับผลกระทบหรือ
อิทธิพลจากสิง่ แวดลอมภายนอก ขณะเดียวกันก็ไมมีผลกระทบหรืออิทธิพลตอสิ่งแวดลอมภายนอก
เลย คงมีแตการปฏิสัมพันธกันภายในระหวางสวนประกอบตางๆของระบบเทานั้น ระบบปดที่เปน
ตัวอยางไดแก ประเทศที่เคยอยูในสภาวะที่กําลังปดประเทศ จีน ญี่ปนุ เปนอาทิ
องคประกอบของระบบ
ประกอบไปดวยสวนสําคัญ ( part ) ที่เปนองคประกอบ 3 สวนไดแก
1. สิ่งหรือปจจัยที่ปอนเขาหรือขอมูลที่นําเขาไปในระบบหรือสิ่งที่กระทบกับระบบจัด
วาเปนปจจัยภายนอก ( external input )
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2. กระบวนการ (process ) ที่เกิดขึ้นภายในระบบอันเกิดจากปฏิสัมพันธ
( interaction ) ของสวนประกอบของระบบ (element) ภายหลังเมื่อไดรับปจจัย
หรือสิ่งที่ปอนเขาไป
3. ผลผลิต ( product ) หรือผลงาน ( out put ) เปนความสําเร็จในลักษณะตางๆที่มี
ประสิทธิผลและทั้งมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดลอม ( environment ) ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ระบบ
System

ปจจัยนําออก
(ผลงาน)

(input)

(output)

ผลยอนกลับ
(Feedback)

แผนภาพที่ 4 แสดงองคประกอบของระบบ
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กระบวนการในการวิเคราะหเชิงระบบ ดังแผนภาพที่ 5

1

2
รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
เพื่อหาสาเหตุ

9

กําหนดประเด็น
ปญหาที่ตอง
วิเคราะหให

3

11

10

ตรวจสอบ
ความเหมาะสม
และความ
เปนไปได

ศึกษาทางเลือก
ในการแกไข
ปญหา

ใชระบบ

การติดตาม
และ
ประเมินผลการ
ใชระบบ

8
ทําโครงการ
ปรับปรุง
แกไขปญหา

7
ศึกษาความ
เปนไปไดของ
แตละแนวทาง

กําหนดรูปแบบ
ของระบบ

4

ทําโครงราง
ของ
องคประกอบ
ของระบบ
5

จัดทําระบบ
ตนแบบ
ทดลองใช
6

แผนภาพที่ 5 แสดงกระบวนการวิเคราะหระบบ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Philip C. Senprevivo.
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กระบวนการวิเคราะหระบบ (System analysis procedure ) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดประเด็นปญหา ( Problem identification and dotermination )
ปญหาจริงๆนั้นคืออะไร
ชวยใหสามารถทราบสาเหตุและกําหนดเปาหมายและแนวทาง
ปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ตัวแปรตางๆที่เปนสาเหตุหรือเปนผลที่ทําใหเกิดปญหาหนึ่งๆนั้นมีหลาย
ประการ และหลายระดับชัน้ จึงจําเปนตองดําเนินการศึกษาวิเคราะหกันอยางละเอียด รอบคอบมาก
ที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ( Data collection and analysis )
การเก็บรวบรวมและประมวลขอมูลเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของทั้งหมดกับปญหาทีต่ อ งการ
วิเคราะหใหมีจํานวนมาก ทันสมัย ครบถวน สมบูรณมากที่สุดทั้งปริมาณและคุณภาพ
ขั้นที่ 3 การศึกษาทางเลือกตางๆทีใ่ ชในการแกไขปญหา ( Analysis of System
development alternation )
การวิเคราะหระบบซึ่งโดยทั่วๆไปไดเปาหมายเพื่อการปรับปรุงแกไขประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของระบบนั้น และจะตองชวยใหสามารถกําหนดแนวทางในการแกไขปรับปรุงระบบงานไว
หลายๆแนวทาง
แนวทางเลือกในการแกไขปญหาดังกลาวในบางเรื่องอาจตองยอมรับจาก
แนวความคิดของผูที่มีประสบการณอื่นๆ ความมีเหตุและผลที่ถูกตองดวย
ขั้นที่ 4 การศึกษาความเปนไปไดของแนวทางที่กําหนด ( Determination of
possibility of alternations )
ขั้นนี้เปนการวัดและประเมินเพื่อหาลูทางหรือแนวทางที่ดีที่สุดในการแกไขปญหา การศึกษาดู
ความเหมาะสมของแตละแนวทางเกี่ยวกับโอกาสที่จะเปนไปไดในดานปฏิบัติ
ความเหมาะสมกับ
ทรัพยากรทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณที่มีอยูแลว
นอกจากนั้นยังตองศึกษาดูวาในรูปแบบหรือ
แนวทางใหมของระบบจะสามารถอํานวยประโยชนหรือใหผลดีตอผลผลิตขององคการหรือหนวยงาน
เปนที่ยอมรับและเสริมสรางขวัญกําลังใจของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของอื่นๆหรือไม
และมีมากนอย
เพียงใด รูปแบบของระบบใหมนั้นสามารถสนองตอความพยายามในการปรับปรุงแกไขปญหาของ
องคการนั้นไดอยางแทจริงหรือไม เพียงไร
ขั้นที่ 5 จัดทําโครงรางของสวนประกอบของระบบ ( System structure development )
โครงรางที่เปนสวนประกอบของระบบจะตองเขียนเปนลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน พรอม
ทั้งมีรายละเอียดแตเปนรายละเอียดที่เขาใจงาย กะทัดรัด มีความหมายงายตอการปฎิบัติ และเปนที่
ยอมรับสนับสนุนจากบุคคลทุกฝายที่เกีย่ วของดวย โดยเฉพาะจากบุคลากรภายในองคการ
ขั้นที่ 6 การจัดทําระบบตนแบบหรือระบบนํารอง ( Development of pilot system )
การจัดทําระบบตนแบบขึ้นเพื่อทดลองใชเปนการนํารองดูกอนวาระบบที่คิดคนหรือพัฒนาขึ้น
นั้นสามารถนําไปใชแลวใหผลดีจริงตามเปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคขอขัดของอะไรและเปน
อยางไรบาง เมื่อพิสูจนแลววาระบบตนแบบใดใหผลดีตามความตองการแลว จึงพัฒนาและขยายแวด
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วงของระบบใหมใหสามารถใชดําเนินการในบริเวณพื้นที่กวางออกไปเรื่อยๆจนครบทุกสวนประกอบ
ของหนวยงาน
ขั้นที่ 7 การกําหนดรูปแบบของระบบ ( Sysytem design )
ภายหลังที่ผูวเิ คราะหไดกําหนดรูปแบบและทดสอบระบบนํารองหรือระบบตนแบบ
ซึ่งมี
ขั้นตอนวิธีการทํางานและการใชปจจัยทีป่ อนเขาไป ( in put ) ที่ชัดเจนแลว จนกระทั่งเกิดมีความ
มั่นใจในประสิทธิภาพของผลงานวาเกิดคุณคาตามตองการเมื่อไดใชระบบนั้นๆ ( out put ) เรียบรอย
แลว พรอมทั้งมีขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของเปนจํานวนมากพอแลว ยอมมีความเหมาะสมที่จํา
ดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนงานหลักๆที่หนวยงานไดกําหนดไว
ขั้นที่ 8 การจัดโครงการดําเนินงานปรับปรุงแกไขปญหา ( problem planning for
development )
นอกจากจะจําแนกแยกแยะเพื่อทราบรายละเอียดตางๆที่เปนสวนประกอบของระบบ รวมถึง
การคนหาของปญหาที่กําลังเกิดขึ้นแลว จะตองเกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําโครงการ
ดําเนินปรับปรุงแกไขปญหาของระบบ
ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายของระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นที่ 9 การนําระบบที่จดั ทําขึ้นไปปฎิบัติ ( System implementation )
ควรใชระบบเดิมระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหผูปฎิบัติไดเรียนรู คอยซึมซาบและปรับตัวใหเขากับ
ระบบ
ขั้นที่ 10 การติดตามและประเมินผลของการใชระบบใหม ( Follow – up system
implementation )
ในการนําเอาระบบใหมไปดําเนินการนั้นจะตองมีปญหา อุปสรรคอยางแนนอน จะตองกําหนด
ระยะเวลาและจุดที่จะตองติดตามและตรวจสอบไว เพื่อตองการทราบปญหา อุปสรรคและจักไดหา
แนวทางปองกันปรับปรุงแกไขปญหาหรือตองแกไขระบบโดยรีบดวนตอไป และก็มุงหวังใหไดระบบ
ใหมทีมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ตองการนั่นเอง ในการศึกษาฯครั้งนี้จึงนําแนวคิดระบบใหญ-ระบบ
ยอย ปฏิสัมพันธ บทบาทหนาที่ ความสมดุล และการเปลี่ยนแปลง มาเพื่อวิเคราะหในระบบการถาย
โอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. วรรณกรรมอื่นๆที่เกีย่ วของ
การกําหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)
เปนไปตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2543 การถายโอนจากสวนราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการถายโอนบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ แลว ยังมีความ
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จําเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ และยังเปนอุปสรรคตอการทํา
หนาที่ของ อปท. ดังนั้นการถายโอนสถานีอนามัยไปองคการบริหารสวนตําบลก็เชนเดียวกัน จําเปน
จะตองพิจารณาสวนอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลดังที่ไดกลาวขางตน การทบทวนถึง
ทิศทางการปกครองทองถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับขอคิดเห็น
ขอเสนอตอทิศทางการปกครองใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจให อปท. ซึ่งจาก
นักวิชาการ ผูเกี่ยวของทุกระดับ ลวนเปนมุมมองที่นาสนใจ สามารถที่จะนํามาพิจารณาใหเกิดความ
รอบดานมากขึ้น โดยเฉพาะในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกรอบประเด็น
เนื้อหาในการศึกษาวิจัยใหครอบคลุม และเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู เปนบทเรียนในการถายโอนที่
เหมาะสม สอดคลอง และมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทิศทางการปกครองทองถิน่ ไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับทิศทางการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น
จากรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 นับเปนรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเรือ่ งการปกครองสวน
ทองถิ่นไวมากและปรากฏอยูในหลายหมวด หลายมาตรา หากพิจารณาในรายละเอียด รัฐธรรมนูญ
ฉบับป2540 มีเจตนารมณเพื่อมุงกระจายอํานาจและแกปญหาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายๆ
ประการ และกอใหเกิดการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเด็นตางๆ เชน เรื่องโครงสราง
อํานาจหนาที่ การบริหารบุคคลทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น เปนตน (โกวิทย
พวงงาม, 2550)
ในประเทศไทย
การศึกษาทางกฎหมายเรื่องการปกครองทองถิ่นนั้นเปนไปอยาง
กวางขวาง ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของการปกครองทองถิ่นของไทยวาเกิดกอนมีรัฐธรรมนูญ โดย
ความคิดริเริ่มในการใหประชาชนปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถิ่นปรากฏขึ้นเปนครั้งแรก
ในสมัยรัชกาลที่5 ตอมาภายหลังเริ่มมีการปฏิวตั ิ 2475 ประเทศไทยเริ่มใชรฐั ธรรมนูญฉบับแรกใน
วันที่ 27 มิถุนายน 2475 หลังจากนั้นไทยไดมีรัฐธรรมนูญอีก 15 ฉบับ รวมจํานวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ
ในจํานวนดังกลาวขางตน รัฐธรรมนูญบางฉบับก็มีบทบัญญัตเิ รื่องการปกครองสวนทองถิ่น บางฉบับก็
ไมมีบทบัญญัติเชนวานี้เลย ซึ่งปรากฏดังตารางที่ 4 (สมคิด เลิศไพฑูรย ใน โกวิทย พวงงาม
(บรรณาธิการ) , 2550)
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ตารางที่ 4 แสดงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทยทีเ่ กี่ยวกับการปกครองทองถิ่น

ฉบับที่

บัญญัติไวในหมวดสิทธิ
เสรีภาพ

ฉบับที1่ พ.ศ. 2475
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2475
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2489
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2490
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2492
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2495
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2502

×
×
×
×

ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2517
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2520
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2521
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2534

×
×
×
×
×
×
×

ม.64

×
×

×
×
×

ม.70

×
×

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2519

บัญญัติไวในหมวดการ
ปกครองทองถิ่น

×
×
×
×

ม.36

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2511
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2515

ลักษณะการบัญญัติ
บัญญัติไวในหมวด
แนวนโยบายแหงรัฐ

×
×
×

×
×
×
×

ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2534 ม.43, ม.45, ม.58, ม.59
ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2540
ม. 50, ม.51, ม.52

หมวด 9 (ม.214-217)

×
×
หมวด 9 (ม.180-183)

ม.63

×

×

ม.71

หมวด 9 (ม.196-199)

ม.78
ม.77, ม.78, ม.79

หมวด 9 (ม.282-290)
หมวด 9 (ม.50-55)

หมายเหตุ : เครื่องหมาย x หมายถึง รัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆไมไดมีบัญญัติเรื่องการปกครองทองถิ่นไว
ปรับปรุงตารางจาก (สมคิด เลิศไพฑูรย ใน โกวิทย พวงงาม (บรรณาธิการ) , 2550)
2.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟงความคิดเห็น
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ 2550 กลาวถึงราง
รัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้หลักการสําคัญเพื่อสงเสริม และคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

28
ใหเปนที่ประจักษชัดเจนยิ่งขึ้น
สนับสนุนใหประชาชนมีบทบาทปละมีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมและมีสัมฤทธิผล กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทุก
สวนโดยเฉพาะฝายนิตบิ ัญญัติและฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการ
กระจายอํานาจของ อปท. ในรัฐธรรมนูญฯ มีบทบัญญัตสิ าํ คัญๆทีเ่ กี่ยวของกับการกระจาย
อํานาจของ อปท.อยางชัดเจนมีดังนี้
(1) บทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบดวย 15 หมวด 299
มาตรา ในสวนที่เกีย่ วของโดยตรงและมีบทบัญญัตเิ รื่องการปกครองสวนทองถิ่นคือ ในหมวดที่ 14
วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 10 มาตรา ตั้งแต มาตร 272-281 โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของและสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตั้งแตมาตราที่ 272-274 ดังเชน
มาตรา 272 ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทอ งถิ่น
ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
และสิ่งเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในพื้นที่ ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองไดยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 273 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และสอดคลองกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองเปนไปเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบ
ถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นหรือนอกเหนือ
จากที่กฎหมายบัญญัตไิ วมิได
ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่งใหมีมาตรฐานกลางในการดําเนินงานเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และตองสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการ รวมทั้งจัดใหมีกลไกการ
ตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก
มาตร 274 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้ หลายยอมมีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย
การกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ
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ใหมีการสงเสริมและชวยเหลือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง
ในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหสามารถจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจ
หนาที่ และดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันจัดตั้งองคการบริการสาธารณะเพื่อใหเกิด
ความคุมคา และเปนประโยชนในการบริการประชาชนอยางทั่วถึง
ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนด
อํานาจหนาที่การบริการสาธารณะ การจัดสรรภาษีอากร ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง รวมทั้งการกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล
ซึ่งตองคํานึงถึงความแตกตางกันตามขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการทีเ่ กี่ยวของ ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามฤดูกาล (คณะกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550)
สรุปไดวาจากมาตรา272-274 ไดกําหนดหลักสําคัญในอันที่จะสงเสริม
คุมครอง การมีสวนรวมของประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาในพื้นที่ รวมทั้งชี้ใหเห็นวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทัง้ หลายยอมมีความเปนอิสระทั้งในดานกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
จัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง เปนตน ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับทุกระดับ อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวาการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง จะตองเปนไปตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ ทั้งนี้ไดมีกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่การบริการสาธารณะดานตางๆ รวมทั้ง
การกําหนดระบบการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อชวยกําหนดแนวทางและสะทอนการดําเนินงาน
รวมถึงการแกปญหาอยางเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น ขณะเดียวกันก็ชว ยสงเสริมความเขมแข็ง
และการพึ่งพาตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอันที่จะพัฒนาและแกไขปญหาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
(2) หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในสวนที่ 9 บัญญัติเรื่องสิทธิ
ในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐสิทธิดังกลาวมีปรากฏในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญสวนที่ 9 ซึ่งมีมาตรา 50-55 ระบุถึงสิทธิที่บคุ คลพึงมีในการไดรับริการทางสาธารณสุขที่
ไดมาตรฐานอยางเสมอภาค
เปนสวนหนึ่งที่มีรายละเอียดครอบคลุมและสนับสนุนแนวทางการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีรายละเอียดในบทบัญญัติมาตราตางๆ ดังเชน
มาตรา 50 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได
มาตรฐาน และผูยากไรมีสทิ ธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสีย
คาใชจาย
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทัว่ ถึงและมี
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ประสิทธิภาพ และบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกัน และขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสีย
คาใชจายและทันตอเหตุการณ สวนมาตรา 53 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ
สิ่งอํานวยความสะดวกเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐ เปนตน (คณะกรรมาธิการยก
รางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, 2550)
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับสิทธิการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
ที่
ครอบคลุมสิทธิเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว รวมถึงผูพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก และความชวยเหลืออื่นจากรัฐอยางเสมอภาค ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้จึงพิจารณาในประเด็นการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการอยางเสมอภาค
นอกจากนี้ ปรีดา แตอารักษ และคณะ (2548) ใน โกวิทย พวงงาม
(บรรณาธิการ) (2550) คณะผูวิจัยไดศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขนี้ ในดานกฎหมาย
สาธารณสุขกับการกระจายอํานาจ : อุปสรรคและขอเสนอในการปรับปรุงเพื่อสงเสริมการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพ โดยศึกษากฎหมายทั้งสิ้น 6 ฉบับ และมีเนื้อหาครอบคลุม6 ดาน ประกอบดวย
ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดานควบคุมโรค ดานคุมครองผูบริโภค ดาน
รักษาพยาบาล และดานฟนฟูสมรรถภาพ โดยการวิเคราะหกฎหมายใชหลักการกระจายอํานาจ
ปกครอง และการแบงอํานาจใหสวนภูมิภาค เพื่อนําไปสูขอเสนอในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และ
แกไขปญหา อุปสรรคตอการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา สรุปไดดังนี้
1) กฎหมายตางๆที่เกิดขึ้นยังใหความสําคัญกับการบริหารราชการแผนดินที่อิง
กับสวนกลางเปนหลักและทองถิ่นยังไมมีความเขมแข็งซึ่งบริบทในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
ทําให
กฎหมายหลายฉบับไมสอดคลอง และยังใหอํานาจกับราชการสวนกลาง และ/หรือสวนภูมิภาคมาก
ในขณะที่อํานาจหนาที่กับ อปท. มีนอยถึงไมมีเลย
2) การแบงอํานาจหนาที่ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นใน
กฎหมายบางฉบับยังขาดความชัดเจน
3) กฎหมายหลายฉบับมีหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของหลากหลายกระทรวง
และไมมีกลไกที่ชัดเจนในการประสานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายฉบับเดียวที่มี
บทบัญญัติทสี่ อดคลองกับการกระจายอํานาจ ดังเชน การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
อํานาจในการออกขอบัญญัติของทองถิ่น และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาอนุญาตกิจการ
ที่ตองควบคุมตามกฎหมาย เปนตน สําหรับกฎหมายอื่นๆอีก 5 ฉบับ เปนกฎหมายที่ไมสอดคลองกับ
ทิศทางการกระจายอํานาจ กลาวคือ จะกําหนดใหราชการสวนกลางเปนหนวยงานหลักที่มีอํานาจใน
การควบคุมดูแลตามกฎหมายนั้นๆ ในทุกขั้นตอน อปท. มิไดมีบทบาทใดๆ ในกฎหมาย ไมวาจะเปน
การตราขอบัญญัติทองถิ่น การอนุญาต การตรวจตราดูแล การออกคําสั่ง
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะตอบทเรียนที่ไดจากการศึกษา โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจ กระทรวงสาธารณสุข อปท. ตองรวมมือกัน
อยางจริงจังเพื่อใหการปรับปรุงกฎหมายตางๆ ที่เกีย่ วของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันกาล
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อีกทั้งการปรับปรุงกฎหมายทั้ง 6 ฉบับ โดยเฉพาะในสวนของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข 2535
ควรเนนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายมากขึ้น สวนกฎหมาย
อีก 5 ฉบับ ควรเนนการใหอํานาจหรือบทบาทของ อปท. มากขึ้น
กลาวโดยสรุปมาตราในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ฉบับราง ดังกลาวสะทอนให
เห็นวาใหความเปนอิสระกับทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหทอ งถิ่นไป
พรอมกันๆดวย รวมถึงพยายามใหมีกฎหมายเพื่อกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจหนาที่
ในระบบคณะกรรมการที่มาจากทุกสวน และใหดําเนินการไปตามกฎหมาย สิ่งเหลานี้เปนแนวทางที่
สําคัญที่จะชวยตอกย้ําถึงสิทธิ อํานาจในการปกครองดูแลตนเอง
นอกจากนี้บทเรียนที่ไดจาก
การศึกษาของปรีดา แตอารักษและคณะ ยังชวยใหเห็นแนวทางทีห่ นวยงานที่เกี่ยวของจะรวมมือกัน
เพื่อใหการปรับปรุงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันกาล โดยเฉพาะ
ในสวนของพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข 2535
ควรเนนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายมากขึ้น สวนกฎหมายอีก 5 ฉบับ ควรเนนการใหอํานาจหรือ
บทบาทของ อปท. อยางแทจริง เมื่อพิจาณากรณีการถายโอนสถานีอนามัยเพื่อใหองคกรทองถิ่น
บริหารจัดการ นับวาเปนการขยายพื้นที่ สิทธิ อํานาจในการจัดการทรัพยากรของทองถิ่น และจะเปน
บทเรียนสําคัญในอันที่จะทําความเขาใจในเรื่องกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นอยางแทจริง ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ จึงเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการกระจายอํานาจ โดยพิจารณาความสอดคลองใน
แงกฎหมาย(รางรัฐธรรมนูญ)
กับแนวทางการกระจายอํานาจกรณีการถายโอนสถานีอนามัยใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาอุปสรรคที่ครอบคลุมทั้ง กฎหมาย(พระราชบัญญัติสาธารณสุข) ใน
อันที่จะทําใหเกิดการกระจายอํานาจในการถายโอนอยางแทจริง
2.1.2 รัฐธรรมนูญกับการกระจายอํานาจ
ปรีดา แตอารักษ และคณะ (2548) กลาวถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยไดวางหลักการปกครองไวในมาตรา1
ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะ
แบงแยกมิได
แตรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหลงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งปจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีการปกครองสวน
ทองถิ่นไว 5 รูปแบบดวยกันคือ
รูปแบบที่หนึง่ กทม.ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กทม.
พ.ศ. 2528
รูปแบบที่สอง เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542
รูปแบบที่สาม เทศบาล ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
รูปแบบที่สี่
อบจ. ตามพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ. 2540
รูปแบบที่หา อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และอบต. พ.ศ. 2537
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ซึ่งรัฐธรรมนูญไดวางหลักการกระจายอํานาจไว 5 ประการคือ
1) อปท. ยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารบุคคล การเงินและการคลัง (มาตรา 284)
2) รัฐจะมีอํานาจบังคับบัญชาโดยตรงตอ อปท.มิได รัฐมีอํานาจหนาที่
กํากับดูแล อปท.ไดเทาทีจ่ ําเปนตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อคุม ครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือประเทศเปนสวนรวม จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได (มาตรา 283)
3) อปท. ตองมีอํานาจหนาที่ของตนโดยเฉพาะสวนอํานาจหนาที่
ระหวางรัฐกับ อปท. และระหวาง อปท. ดวยกันเอง ยอมตองเปนไปตามที่กฏบัญญัติ (284)
4) อปท. ตองมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยกําหนดให อปท.
มีโครงสรางประกอบดวยสภาทองถิ่น และคณะผูบ ริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง สวนคณะผูบริหารทองถิ่น ใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรง หรือจาก
ความเห็นชอบของสภาทองถิ่น โดยสมาชิกสภาทองถิ่น และคณะผูบริหารมีวาระคราวละ 4 ป
(มาตรา 285)
5) รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ทองถิ่นไดเอง โดยเฉพาะกิจการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถิ่นใหทวั่ ถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ สําหรับจังหวัด
ที่มีความพรอมใหเปน อปท.ขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น(มาตรา78)
ผลการวิเคราะหรัฐธรรมนูญตามมาตราดังกลาว มีลกั ษณะการกระจายอํานาจสรุปได
คือ
ประการแรก
องคกรของทองถิ่นตองแยกเปนหนวยงานอิสระที่เปนนิติ
บุคคลออกจากราชการสวนกลาง สามารถจัดทําบริการสาธารณะไดเองโดยไมอยูภายใตการบังคับ
บัญชาของสวนกลาง
ประการที่สอง
องคกรของทองถิ่นตองไดรับการเลือกตั้งจากราษฎรของ
ทองถิ่นนั้น ทั้งนี้เพราะการกระจายอํานาจโดยเนื้อแท คือ การกระจายอํานาจใหแกประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารปกครองทองถิ่น
ประการที่สาม
องคกรของทองถิ่นนั้นตองมีอัตตาณัติ (Autonomy)
กลาวคือตองมีอิสระที่จะดําเนินกิจกรรมตามอํานาจหนาที่เองได มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ และดําเนิน
กิจการไดดวย งบประมาณ และเจาหนาที่ของตนเองซึ่งมิใชเจาหนาที่ของสวนกลาง
หลักการกระจายอํานาจ 5 ประการดังกลาวขางตน และผลการวิเคราะหของ
นักวิชาการในแงความสอดคลองตอหลักการกระจายอํานาจนั้น แสดงใหเห็นวาเปนการกระจายอํานาจ
ในการตัดสินใจของรัฐสวนกลางใหแกประชาชนในทองถิ่น เพื่อการจัดสรรทรัพยากรของทองถิ่น หรือ
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เพื่อการจัดบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นของตน ทั้งนี้โดยผานกลไก
ของ อปท. ที่ประชาชนเปนผูเลือกสรรขึ้นมา ซึ่งมีใชเปนการมอบอํานาจใหแกองคกรภายใตการ
บังคับบัญชาของรัฐสวนกลาง ในเมื่อรัฐตองกระจายอํานาจการบริหารไปสู อปท. สิ่งที่ตองพิจารณา
คือ รัฐจะวางระบบหารอยางไรใหสอดคลองกับศักยภาพของ อปท. แตละประเภท และจะกําหนด
ระยะเวลา แผนและรูปแบบการถายโอนภารกิจไปให อปท. แตละระดับอยางเหมาะสมเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดรับประโยชนสูงสุด
2.2 ขอเสนอทิศทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและทิศทางในอนาคตขององคกร
ปกครองทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
2.2.1 ขอเสนอตอผูเกี่ยวของกับรางรัฐธรรมนูญระดับนักวิชาการ(ผูราง)
เชาวนะ ไตรมาศ ใน โกวิทย พวงงาน (บรรณาธิการ) (2550) ผูเชีย่ วชาญดาน
คดีและวิชาการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ นําเสนอในบทความเกี่ยวกับขอเสนอทิศทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและทิศทางใน
อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญใหม เปนการนําเสนอใหผูเกี่ยวของกับราง
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ ส.ส.ร. วาควรจะบรรจุประเด็นสําคัญอะไรบางในรัฐธรรมนูญฉบับ โดยมี
ขอเสนอสรุปประเด็นสําคัญๆไดดังนี้
ประการแรก ขอเสนอดานบทบาทของรัฐธรรมนูญกับการปกครองสวนทองถิ่น
บทเรียนจากประสบการณของการใชรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือปฏิรูปองคกรปกครองทองถิ่นจึงถือวา
ยังเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีสวนสําคัญในการปฏิรปู องคกร
ปกครองทองถิ่นที่ผานมาทัง้ โดยตรงและโดยออม ไดแกมาตรา 43,46,52,56,59,78,282-22-90 จึงควร
ใชเปนแบบในการพิจารณาจัดทํารัฐธรรมนูญใหมตอไป
ประการที่สอง ขอเสนอดานวิสัยทัศนใหมของการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น
(อปท.)
บทเรียนจากประสบการณการพัฒนา อปท. ของไทยที่ผานมา หากพิจารณาถึงบริบท
แวดลอมและปจจัยที่รอบดานอยางเปนองครวมแลว การพัฒนาในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในยุคที่
ประชาธิปไตยใหมหรือประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในชวง พ.ศ. 2540-2549 เปนยุคทีไ่ ทยวิกฤต
หนักทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสําคัญของกระแสประชาสังคม และบทบาทของทองถิ่นชุมชนและ
ชนบท ในยุคนี้จึงเนนอาศัยทองถิ่นชุมชนเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตรใหมในระดับ
แผนชาติที่มุงเปาหมายการพัฒนาที่ “คนและชุมชน” เปนหลัก เพื่อผลักดันความกาวหนาของอปท. ให
ยกระดับสูงขึน้ กวาฐานเดิม
ประการที่สาม ขอเสนอดานยุทธศาสตรการสรางชาติกับการสรางทองถิ่น ทั้ง
ดานภูมิกําลัง และภูมิปญญาของชาติ ภูมิสํานึกของชาติ เปนการสรางจิตสํานึกผูกพันในความรักชาติ
มีความเปนเจาของรวมกัน กําหนดอนาคตรวมกัน บทเรียนดังกลาวจึงควรพิจารณาประยุกตในการ
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สรางความสําเร็จของการสรางทองถิ่น โดยอิงเสาหลักของทองถิ่นเอง คือความมีประสิทธิภาพของ
อปท. ความเขมแข็ง เปนเอกภาพของประชาคมทองถิ่น และความมีสํานึกทองถิ่นนิยม กระบวนการ
สรางทองถิ่นอยางเปนองครวมจึงนาจะใชเปนหลักประกันความสําเร็จที่แทจริงของการพัฒนา อปท.
มากกวาการพัฒนา อปท. แบบแยกสวน โดยมุงเนนหนวยปกครองทองถิ่นเพียงลําพังในดานเดียว
เทานั้น
ประการที่สี่ ขอเสนอดานลําดับขั้นตอนของการพัฒนาภาวะผูนําใหมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ควรคํานึงถึงความเปนจริงดานลําดับขั้นตอนอยางเปนวัตถุวสิ ัย (Objective) ซึ่ง
ตองอาศัยทั้งเวลา (Time) และระยะทาง (rage) ของการพัฒนา และมีมาตรการในการฟูมฟก และ
ปรับแกพรอมกันไปดวย(adapt) ในปจจุบันอาจกลาวไดวาภาวะผูนําของ อปท. สวนใหญยงั ไมอาจ
กาวพนจากการพัฒนาการในระยะแรกไปได ซึ่งถือวาเปนอุปสรรคอยางสําคัญตอการขับเคลื่อนการ
พัฒนา อปท.ใหมีความกาวหนาใหมๆ ได จึงควรกําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาผูนําไวใน
รัฐธรรมนูญใหมใหมีแผนการพัฒนาภาวะผูนําของ อปท. เพิ่มเติมจากการพัฒนาดานองคกรฯ เพื่อ
ปองกันไมใหมีการทําลายลางกันดวยวิธกี ารที่รุนแรง
ประการที่หา ขอเสนอดานเปาหมายของการปฏิรูปองคกรปกครองทองถิ่น ควร
ใหความสําคัญในดานการพัฒนาประชาธิปไตยและประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น ในการปฏิรปู อปท.
ตามรัฐธรรมนูญใหม ควรใช อปท. เปนตนแบบหรือเปนหนวยปกครองนํารองในการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ ซึ่งตองบูรณาการใหบรรลุเปาหมายรวมใน 4 สวน คือ ประชาธิปไตยแบบ
สวนรวม แบบมาตรฐานเดียวกันกับระดับชาติ ทางการเมือง ทางการบริหารจัดการ และการบริการ
ประการที่หก ขอเสนอดานหลักการของการปฏิรูปองคกรปกครองทองถิ่น ในดาน
หลักการที่ควรกําหนดไวในรัฐธรรมนูญใหม คือ การยอมรับการดํารงอยูและการมีอยูจริงในสิทธิ
อํานาจของทองถิ่นชุมชนดั้งเดิม เพื่อใหเกิดดุลยภาพรวมกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาใหครอบคลุมใน
ประเด็นสําคัญดังนี้คือ หลักความเปนเอกรัฐ ควรเปลี่ยนจุดเนนจากการกํากับควบคุมทองถิ่นโดย
สวนกลางและภูมิภาคไปเปนการสงเสริมสนับสนุนสวนทองถิ่น หลักภูมิภาคนิยม ควรเปลี่ยนจุดเนน
ของราชการสวนภูมิภาคจากการเปนกลไกชวยการปกครองสวนกลางไปเปนกลไกชวยการปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหลักมากขึน้
หลักการปกครองตนเอง
หลักความสามารถของทองถิ่น หลัก
ผลประโยชนของทองถิ่น หลักความรับผิดชอบของทองถิ่น หลักความเหมาะสม หลักประสิทธิภาพ
และหลักคุณภาพของทองถิ่น ควรมีการเนนความสําคัญทองถิ่นและมาตรฐานทัว่ ไป
ประการที่เจ็ด ขอเสนอดานวิธีการของการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมี
วิธีการทีเ่ อื้อตอการพัฒนาและสรางความกาวหนาใหมๆ หรือนวัตกรรมใหมๆ ใหตนเองได จึงควร
พิจารณาในกรอบที่เกี่ยวกับการเสมอภาคเทาเทียมกันของทองถิ่น เพื่อความสะดวกในการประสาน
ความรวมมือระหวางกันไดมากขึ้น การสัมพันธเชื่อมโยงกันไดอยางใกลชิดระหวางทองถิ่น เพื่อสราง
โอกาสในการเกื้อหนุนหรือเสริมแรงซึ่งกันและกันในการผลักดันการพัฒนา ดังนั้นเงื่อนไขสําคัญที่ควร
พิจารณากําหนดวิธีการใหเอื้อตอการพัฒนามีดังนี้ (1) กําหนดรูปแบบของทองถิ่นใหเปนเอกภาพ
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(2) กําหนดรูปอํานาจใหมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น (3) กําหนดกรอบความเปนอิสระของทองถิ่นในเชิง
พลวัต (4) กําหนดกรอบของประโยชนแบบจูงใจ (5) กําหนดขอบเขตของความเชื่อมโยงให
หลากหลายและมีทางเลือก (6) กําหนดกรอบการควบคุมเชิงสรางสรรค (7) กําหนดแนวทางการมี
สวนรวมของประชาชนใหกระจายอยางกวางขวาง และเจาะลึกอยางครอบคลุมและทัว่ ถึง (8) กําหนด
ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบกาวหนา และ (9) กําหนดรูปแบบของการตรวจสอบ
ประการที่แปด ขอเสนอดานเนื้อหาการปฏิรูปองคกรปกครองทองถิ่น ควรพิจารณา
ถึงเนื้อหาในองครวมแบบบูรณาการแทนการเลือกปฏิรปู แบบเฉพาะสวนหรือแยกสวน
ไดแก
องคประกอบดานระบบ ดานโครงสรางหนาที่ ดานกระบวนการ ดานพฤติกรรม ดานวัฒนธรรม ดาน
ธรรมาภิบาล และดานการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งเปนมาตรฐานดานการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองทองถิ่นใหเปนกลไกในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประการที่เกา ขอเสนอดานยุทธศาสตรการปฏิรูปองคกรปกครองทองถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญใหม กลาวคือ ควรแยกสวนการปฏิรปู อปท.ออกเปนอิสระจากการปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองระดับชาติ ควรกําหนดเปาหมายใหการปฏิรูป อปท. เปนสวนนําในการปฏิรูปทางการเมือง
ระดับชาติ ควรกําหนดกลยุทธการพัฒนา อปท. โดยยึดเครื่องมือทางกฎหมายเปนดานหลักแทนการ
พึ่งพาอาศัยเครื่องมือทางนโยบาย ควรกําหนดใหมีศูนยการวิจัยเพื่อการพัฒนา อปท. ประจําพื้นที่
ทําหนาที่ชวยเหลือทางวิชาการทั้งดานการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ การตางประเทศ รวม
ตลอดทั้งการพัฒนาดานตางๆ และควรกําหนดเงื่อนไขเปนสภาพจูงใจให อปท. ทําการเรงรัดพัฒนา
และสนับสนุนองคกรเครือขายประชาคมพัฒนาทองถิ่นชุมชน ขึ้นเปนองคกรภาคประชาชนมีสถานะ
เปนที่ปรึกษาทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชน
ขณะเดียวกัน โกวิทย พวงงาม (2550) ไดกลาวถึงทิศทางการกระจายอํานาจและ
การปกครองสวนทองถิ่นไทยในรัฐธรรมนูญใหมวาการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 จําเปนอยางยิ่งที่
ผูรางจะตองตะหนักถึงการวางรากฐานทีด่ ีที่เคยกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และเขาใจวา
รัฐธรรมนูญใหมนี้ในสวนการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถิ่นตองดีกวารัฐธรรมนูญฉบับ
เดิม และเพื่อเปนขอเสนอสําหรับบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
ประเด็นที่ 1 รัฐธรรมนูญใหมกับการบัญญัตใิ นเรือ่ งการปกครองสวนทองถิ่น
จากประสบการณที่ผานมาเห็นวาควรมีการบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจและการปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งในแงการกําหนดนโยบายแหงรัฐ และหมวดวาดวยการปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นที่ 2 รัฐธรรมนูญกับความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้
ในแงการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ซึ่งแตเดิมในมาตรา 282 , 283
พิเชษฐ เมาลานนท และคณะ ในโกวิทย พวงงาม (2550) เปนทีมวิจัยปญหา
ตุลากรศาสตร แหงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนีกาตะ(ญี่ปุน) การปกครองสวนทองถิ่น ขอคิดเห็น
เสนอจากประสบการณอินโดนีเซีย บทความนี้เขียนขึน้ เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2550 ซึ่ง สสร. ไทย
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ใกลเวลาเริ่มเขียนรัฐธรรมนูญใหมเชนเดียวกัน เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญวางหลักทั่วไปไวอยางไรในการ
ปกครองสวนทองถิ่น เชน รัฐธรรมนูญญี่ปุน (1964) วางหลักไวเพียง 1 มาตราวา “กฎขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการ และการดําเนินงานของหนวยราชการในสวนทองถิ่น ใหกฎหมาย
กําหนดไวตามหลักการปกครองตนเองในสวนทองถิ่น(มาตร 92) ซึ่งเปนหลักทั่วไปที่ไมชัดเจน
เพียงพอ ไมระบุเจตนารมณใดๆไว แตใหเปนไปตาม “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ คือผลักไปให
เขียนไวใน “กฎหมายลูก” สวนรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย (1945) ก็วางหลักไวเพียง 1 มาตราวา “การ
แบงอาณาจักรอินโดนีเซีย ออกเปนภูมิภาคนอยใหญ ใหกําหนดเปนกฎหมายโดยคํานึงถึงหลักการ
รอบคอบแหงระบอบการปกครองและสิทธิที่เปนมรดกตกทอดของภูมิภาคพิเศษตางๆ”(มาตรา 18)
ซึ่งเปนหลักทัว่ ไปที่ไมชัดเจนเชนกัน แตดีกวารัฐธรรมนูญญี่ปุนเล็กนอยเพราะ ไดระบุเจตนารมณไว
บาง ไมใชเปนไปตาม”ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ เสียทั้งหมด
สวนรัฐธรรมนูญไทย (1997) ไดวางหลักไวถึง 3 มาตรา “ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่น ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น สวนมาตราอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ และโดยเฉพาะมาตรา 284 วรรค 1 การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล จะตองเปนไปเพือ่ การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศ
เปนสวนรวม ตางเปนหลักทั่วไปที่ชัดเจนที่เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ชาติขางตน ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ดี
มาก ยิ่งกวานั้น ไทยยังโชคดีที่เกิดกระแส “ตุลาการภิวตั น” หลังพระราชดํารัส 25 เม.ย. 49 ทําใหศาล
ตัดสินคดีเอื้อประโยชนแกสังคมสวนรวมมากขึ้น
ดังนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญเชนไรใหประโยชนตกอยูกับชาวบานรากหญายิ่งกวาตก
ในมือนักการเมืองทองถิ่น กรณีของอินโดนีเซียทีมวิจยั ปญหาตุลาการศาสตร ขอตั้งขอสังเกตวา เหตุที่
เกิดปญหาวาใหอํานาจแกรัฐบาลมากกวาชาวบาน เพราะรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียเขียนหลักทั่วไป โดย
ระบุเจตนารมณไววา “โดยคํานึงถึงหลักการรอบคอบแหงระบอบการปกครองและสิทธิที่เปนมรดกตก
ทอดของภูมิภาคพิเศษตางๆ ยังไมชัดเจน” สวนรัฐธรรมนูญ 2540 ของไทย เขียนไวชัดเจนกวามาก
คือ “ตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในสวนทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปน
สวนรวม”
ในขณะเดียวกันทีมวิจัยมีขอ คิดและขอเสนอในมิติตุลาการศาสตร โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเรือ่ ง “การปกครองสวนทองถิ่น” ดังนี้
ขอคิด รัฐธรรมนูญไมใชคําตอบสุดทาย (Ultimate Solution) ในการแกปญหา
คําตอบสุดทายคือ การบังคับใชรฐั ธรรมนูญ ยิ่งกวาความพยายามในการเขียนใหสวยหรู ขณะที่
อินโดนีเซียใหขอคิดแกเราวา
รัฐธรรมนูญที่เขียนดีพอนําไปใชกลับทําใหประโยชนไมตกอยูกับ
ชาวบานรากหญา ยิ่งกวาตกไปในมือนักการเมืองทองถิ่น แตรัฐธรรมนูญญี่ปุน ซึ่งเขียนหยาบที่สุด
กลับนํามาซึ่งประสิทธิภาพมากกวา ในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น “รัฐธรรมนูญสวยหรู หรือจะสู
ตั้งใจใชบังคับ”
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ขอเสนอ มาตรา 282 “ภายใตบังคับมาตร 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่น
ตามหลักแหงการปกครองตนองเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น”
มาตร 283 วรรค 1 ทองถิ่นใดมีลักษณะการปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิไดรับ
จัดตั้งเปนองคกรปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
มาตรา 283 วรรค 2 “การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่
จําเปนตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในสวนทองถิ่น
หรือประโยชนของประเทศเพื่อสวนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณของประชาชนทองถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว มิได”
มาตรา 284 วรรค 1 “องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปน
อิสระ ในการ กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
อีกทั้งยังมีขอเสนอทิศทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งบทความดังกลาว คณะนักศึกษาโครงการปริญญาเอก สาขาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้
ทิศทางการใหความสําคัญในการปกครองตนเอง รัฐธรรมนูญใหมควรจะบัญญัตถิ ึง
“รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่น” ไวอยางชัดเจน และเขียนกฎหมายลูกรองรับอยางเปนธรรม
และควรจะตองบัญญัติถึง “การกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนนการคืนอํานาจ
ใหกับประชาชน” อีกทั้งรัฐควรจะมีแนวทางลดอํานาจภาครัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และเสริมอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น
การปรับโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนควรเปนผูกําหนด
โครงสรางของทองถิ่นเกี่ยวกับสภากับการบริหาร
2) การเพิ่มความรับผิดชอบของทองถิ่น รัฐธรรมนูญใหมตองคํานึงประโยชน
ของทองถิ่น
3) การเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีสว นรวมในการปกครองทองถิ่น ควร
กําหนดใหมีชองทางและกระบวนการใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทั้งในเรื่องการเมือง การปกครอง
การบริหาร และการบริการ อยางครอบคลุม ทั่วถึง และตองสรางเครือขายและกลไกตางๆเพื่อผลักดัน
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตางๆของ อปท.
4) การกํากับดูแล การสรางและการพัฒนากลไกการควบคุมเชิงสรางสรรค
และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขสงผลใหเกิดการเจริญเติบโต อปท. ควรมีการตรวจสอบที่ชัดเจน
เนนใหประชาชนในทองถิ่นทุกภาคสวนเขามามีบทบาท และระยะยาวควรมีการตั้งองคกรตรวจสอบ
และควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกระจายอํานาจในระดับภูมิภาค
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5) การเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการกระจายอํานาจ กระบวนการ
ทํางานของ อปท. ตองเขมแข็ง เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางองคกรสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
และควรกําหนดไววา ทิศทางการกระจายอํานาจจากสวนกลาง โดยรัฐ หรือ อปท.สวนกลางจะตองมี
ภารกิจหนาที่ในการสนับสนุนและกระจายอํานาจทั้งดานการเงิน การคลัง และการบริหารบุคคล
ขอคิดเห็นตอประเด็น ขอเสนอจากนักวิชาการตางๆขางตน โกวิทย พวงงาม
(2550) มีขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ในรัฐธรรมนูญใหมวา เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดความซ้ําซอนของภารกิจขององคกรปกครอง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ควรจะมีการพัฒนารูปแบบโครงสราง อปท. รัฐธรรมนูญ
ใหม โดย “กําหนดรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นเปน รูปแบบ 2 ระดับชั้น ไดแก โครงสราง
ระดับบน และโครงสรางระดับลาง ดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
6) รายไดและการจัดสรรภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการจัดสรร
ภาษีอยางเปนธรรม ไมใชการนํารายไดทั้งหมดไปรวมที่สวนกลางและนํามากระจาย แตควรใหแตละ
ที่นํารายไดมาปรับปรุงพื้นทีข่ องตนเอง
เมื่อพิจารณาในดานมิติความสัมพันธที่นําไปสูการกระจายอํานาจอยางไดเหมาะสม
สอดคลอง ดังที่ ณรงค บุญสวยขวัญ (2549) ใน โกวิทย พวงงาม (บรรณาธิการ) (2550) ได
กลาวถึงความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริบทสังคมการเมือง
นั้นมี
ความสัมพันธ 2 ลักษณะคือ ความสัมพันธทางการเมืองระหวางองคกรกับองคกร หรือภายนอก
อปท. กับความสัมพันธภายใน อปท. โดยหมายรวมถึงความสัมพันธของคนในชุมชนทองถิ่นนั้นๆดวย
ลักษณะแรก กรณีความสัมพันธภายใน ที่มีการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลาง
มากระจุกอํานาจที่ อปท. ทําใหผิดหลักการประชาธิปไตยที่ อปท.กลายเปนองคกรผูกขาดอํานาจ หรือ
เปนองคอธิปต ยในชุมชน
โดยไมฟงเสียงผูมีสวนไดเสีย และยิ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการตามนัยรัฐธรรมนูญ 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับทองถิ่นพัฒนาหรือยิ่งเปนการ
สถาปนาให อปท.ผูกขาดความเปนองคกรแบบตัวแทนในชุมชน
องคกรทองถิ่นจึงมีการบริการ
สาธารณะแบบเผด็จการ คิดแทน ทําแทน ภาคสังคม ชุมชน และปจเจกบุคคล เหลานี้ผูมีสวนไดเสียที่
กลายเปนฝายรับบริการสาธารณะมากกวารวมดําเนินการในฐานะเปนพลเมืองที่มีสวนไดเสียในชุมชน
จากลักษณะความสัมพันธดังกลาวขางตน จึงมีขอเสนอวา การสรางระบบ กลไก
กระบวนการปฏิบัติงาน ภารกิจของทองถิ่น โดยใชกลุม องคกรทางสังคมที่มีอยูเปนธรรมาภิบาลของ
อปท.(Local Good Governance) กําหนดให อปท. กระจายอํานาจ กระจายงบประมาณ กระจาย
ภารกิจและบทบาทใหองคกรชุมชน ในทํานองที่วา “ประชาธิปไตยทางการบริหารจัดการ” นั้นคือ
อํานาจของทองถิ่น (Local Authority) ตองกระจายใหกลุมองคกรทางสังคม เขารวมดําเนินการ
ลักษณะทีส่ อง กรณีความสัมพันธภายนอก หรือความสัมพันธเชิงโครงสราง
กับกลไกรัฐ กรณี อปท. โดยเฉพาะอยางยิ่ง อบต. เทศบาล มักจะถูกกํากับ ชี้นํา จนเสียอัตต
ลักษณของอปท. จนมีการเปรียบเปรยวา อปท. เปนเหมือนหนวยงานภายใตการบังคับบัญชาของ
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รัฐบาลกลาง จึงมีขอเสนอวา ใหสภาทองถิ่นขึ้นกับรัฐสภา เปนกลไกหรือองคกรยอยของรัฐสภา
สวนผูบริหารทองถิ่นขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี พนักงานสวนทองถิ่น ตองมีองคคณะบุคคลกลาง
เฉพาะที่มีอิสระและเปนพิเศษ ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในแตละทองถิ่น
อยางไรก็ตามจากขอเสนอของนักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับทิศทางการกระจายอํานาจ
สูองคกรทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมโดยการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองทําให
องคกรเขมแข็ง แตไมใชการสถาปนาความเปนตัวแทน หรือการไดแสดงตัวเปนตัวแทนทีม่ ีอํานาจ
เด็ดขาดในทองถิ่น แตตองใหเปนองคกรที่เปนกลไกรัฐ ที่มีความเขมแข็งทางกฎหมาย และกลายเปน
องคกรทางสังคม ไดปฏิบตั ิหนาที่เปนพืน้ ที่ทางสังคมอยางแทจริง จึงสามารถดําเนินภารกิจที่ไดถาย
โอนมาจากสวนกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษาไวซึ่งสิทธิของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นอยาง
แทจริง
2.2.2 ขอเสนอตอประชาชนและองคกรทองถิ่น
สําหรับขอเสนอตอองคกรทองถิ่น และประชาชน เพื่อผลักดันใหเกิดการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางจริงจังเหม ทองชัย ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอก สาขาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีขอเสนอตอประชาชนเพื่อใหชวย
ผลักดันใหการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูภูมิภาคมีผลในทางปฏิบัติอยางชัดเจนดังตอไปนี้
(พิเชษฐ เมาลานนท และคณะ, ใน โกวิทย พวงงาม (บรรณาธิการ), 2550)
ประชาชนตองรวมผลักดันใหมีการบรรจุหลักการและแนวทางในการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญที่กําลังจะรวมกันอยูในขณะนี้
อยางนอยที่สุดขอใหคง
หลักการและแนวทางไวดังเดิมที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญป 2540
(1) เมื่อมีการกําหนดหลักการและแนวทางของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไว
ในรัฐธรรมนูญแลวตามขอความที่ 1 ก็จะตองมีการกําหนดแนวปฏิบัติไวในกฎหมายลูก
(2) ประชาชนจะตองชวยกันผลักดันใหมีการพัฒนาความเขมแข็งใหแก อปท.
(3) ประชาชนจะตองชวยกันผลักดันใหมีการพัฒนา ประชาชนทองถิ่นใหมี
ความรู ความเขาใจและพรอมที่จะรองรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิน่ ได
(4) ประชาชนตองชวยกันผลักดันหนวยงานของรัฐและประชาชนและ
หนวยงานอื่นๆ โดยทั่วไปไดรับรู เขาใจ และตระหนักตลอดจนมองเห็นความสําคัญและความจําเปน
ของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยเฉพาะบรรดาขาราชการในกระทรวง ทบวง กรม
ขอเสนอ 5 ประการขางตน เปนทั้งแรงบันดาลใจ และแรงกระตุนใหพวกเรา
ซึ่งเปนประชาชนตองเปนทัง้ ผูกระทํา และไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ได
รวมแรงรวมใจผลักดันใหการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่นไดเกิดขึ้นอยางเปนจริงเปนจัง
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2.2.3 สรุปภาพรวมขอเสนอจากเวทีสัมมนาการกระจายอํานาจและการ
ปกครองทองถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม
โกวิทย พวงงาม (2550) ได ประมวลขอเสนอเวทีสัมมนาการกระจายอํานาจ
และการปกครองทองถิ่นในรัฐธรรมนูญใหม โดยสรุปไดดังนี้
(1) มีการเสนอใหนํารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 มาใช และแกไข ในสวนที่มีปญหา
หรือสวนที่มีขอ บกพรองเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขนึ้ โดยเฉพาะหมวด 9 วาดวยการปกครอง
ทองถิ่น
(2) มีการเสนอใหรัฐจัดหลักสูตรการศึกษาเรือ่ งการกระจายอํานาจและการ
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในระดับประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นอกจากนั้นควร
จัดหลักสูตรอบรมใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ควรไดผานหลักสูตรตามเกณฑทกี่ ําหนด
เมื่อกาวสูการเปนผูบริหารทองถิ่น
(3) มีการเสนอใหรัฐจัดตั้งทบวงทองถิ่นหรือทบวงพัฒนาการปกครองทองถิ่น
โดยรวมหนวยงานสํานักงานกระจายอํานาจ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นยกฐานะเปนทบวงทองถิ่น เพื่อทําหนาที่สงเสริมพัฒนาการปกครองสวนทองถิ่น
และเสนอใหเปลี่ยนชื่อ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเปนกรมสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น
(4) มีการเสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการติดตามกํากับดูแลเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจ สูทองถิ่นใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด ทีม่ าจาก
ภาคผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาสังคมที่มีความเปนอิสระ
(5) มีการเสนอใหคณะกรรมการการบริหารบุคคลของทองถิ่น และ
สํานักงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ควรเปนอิสระ และใหทาํ หนาที่เหมือน ก.พ.ที่ไมขึ้นอยูกับ
กระทรวงมหาดไทย
(6) มีการเสนอใหแกไขกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
อปท. ควรจะกระทําไดงายขึ้นและรัฐก็ควรจะสนับสนุนการใหบริการเครื่องมือตางๆใหกับประชาชน
(7) มีการใหลดบทบาทหนาทีข่ องสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและรัฐควร
ระบุอํานาจหนาที่ของรัฐ(สวนกลางและสวนภูมิภาค)ใหชัดเจนวามีอํานาจหนาที่ทําอะไร นอกจากนั้น
เปนอํานาจหนาที่ของ อปท.
(8) มีการเสนอใหรัฐตองสงเสริมให อปท. จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน
แตละพื้นที่ใหมีมาตรฐานเทาเทียมกัน
(9) หากมีการเขียนรัฐธรรมนูญตอทายในบางมาตราวา “ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
ก็ควรระบุไวใหชัดเจนวา ควรมีเนื้อหาสาระสําคัญๆ อะไรบาง และใหวางกรอบเวลาไวดวยเพื่อให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ที่ประชุมสัมมนาเห็นวา รัฐธรรมนูญป 2540 เปน
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รัฐธรรมนูญทีม่ ีประโยชน ไดวางแนวทางใหมๆ ในเรือ่ งการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ใหกับ อปท. ไว
มากมากมาย เชน ความมีอิสระของทองถิ่น การเพิ่มอํานาจของทองถิ่นในการจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง เปนตน
(10) โครงสรางของ อปท. ตามมาตรา 285 ตามรัฐธรรมนูญเดิม ที่ประชุมเห็น
วารูปแบบสภาทองถิ่น และคณะหรือผูบริหารทองถิ่น ไมสามารถยืดหยุนเปนรูปแบบอื่นได จึงควรเปด
กวางใหโครงสราง อปท. พัฒนาเปนรูปแบบอื่นๆได
(11) รัฐจะตองมีนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและจะตองสงเสริม
ใหหลักสูตรการศึกษาอบรมแกประชาชน นักเรียน นักศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถิ่น
(12) รัฐจะตองมีนโนบายสงเสริมความเขมแข็งของ อปท. ใหมีประสิทธิภาพทั้ง
ในแงการสงเสริมในการศึกษาอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง
(13) สมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น จะตอง
ยื่นบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน รวมทั้งทรัพยสินอื่นๆ ทั้งของตนและครอบครัว ยื่นตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และตอประชาชนในทองถิ่นนั้น โดยผานชองทางการสื่อสาร
หลายรูปแบบ
กลาวโดยสรุป จากขอคิด ขอเสนอจากนักวิชาการตอทิศทางการปกครองทองถิ่น
ไทยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนําแนวทางขอเสนอในสวนที่เกีย่ วของกับการ
กระจายอํานาจของ อปท. เพื่อพิจารณารูปแบบและระบบการถายโอน วิเคราะหถึงปญหา อุปสรรค
ความสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ ระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับตางๆที่เกีย่ วของ
กับการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะในหมวด 9 วาดวยการปกครองทองถิ่น ครอบคลุมทั้งเรือ่ งการ
บริหารงาน บุคคล การเงินและการคลังของทองถิ่น วัสดุอุปกรณ สถานที่ รวมทั้ง และ หมวดที่ 3
เฉพาะสวนที่ 9 เกี่ยวกับสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ โดยเฉพาะในกรณี
การถายโอนสถานีอนามัยใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจตางๆ
และพิจารณาเงื่อนไข
ปจจัย องคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการถายโอนสถานีอนามัยไปองคการบริหารสวนตําบลและ
เทศบาลตําบล
2.3 บทเรียนการปฏิรูประบบสุขภาพในตางประเทศ
การปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเฉพาะกรณีประเทศไทยที่ผานมา ไดมีการเตรียมการทั้ง
ในดานการพัฒนาวิชาการดานสุขภาพโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ
ไดมี
การศึกษาเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งบริการสุขภาพเปนเรื่องหนึ่งที่กฎหมายกําหนดใหมีการถายโอนไป
ขณะเดียวกันสังคมไทยยังขาดองคความรูในการจัดการเกี่ยวกับการกระจายอํานาจอีกมาก ที่ผานมา
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เราจึงพบวา
การพัฒนาวิชาการดานสุขภาพอีกดานหนึ่งที่ชวยสงเสริมในเรื่องแนวคิดการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพใหมีความชัดเจนขึ้น
ดังที่คณะผูศึกษาดูงานนําโดย นพ.ลือชา วนรัตน และคณะ (2546) ไดไปดูการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพที่ออสเตรเลีย โดยการศึกษาดูงานดังกลาว ยังครอบคลุมถึงเนื้อหากิจกรรม
สําคัญ ชวยเปดมุมมองในการสรางความเขาใจในประเด็นสถานการณการปฏิรูปสุขภาพของไทย โดย
วิเคราะหถึงการกระจายอํานาจในภาพการปฏิรูปสุขภาพอยางกวางๆ และคนหาขอจํากัดและสิ่งที่ทา
ทายในการดําเนินการในการกระจายอํานาจดานสุขภาพของไทยโดยเฉพาะ ซึ่งประเด็นสําคัญที่นาจะ
นําเสนอจากบทเรียนดังกลาว คือ ในดานความหลากหลายและพลวัต State มีอิสระในขณะที่ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ จึงทําใหการดําเนินการจัดบริการตางๆ ของแตละ State แตกตางกันออกไป ตาม
สภาพ ความจําเปน และความตองการของประชาชน ซึ่งเปนขอดี เพราะไมตองจัดระบบใหเหมือนกัน
ทั้งประเทศ ระบบขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพมาก มีตัวชีว้ ัด และขอมูลทีส่ ําคัญของประเทศที่
จําเปนตองจัดเก็บ ระบบคอมพิวเตอรครอบคลุมการจัดการ รวดเร็ว แมนยํา ขอมูลที่มาจาก
โรงพยาบาลและหนวยบริการ จะมาในรูปแบบอีเล็กโทรนิกส สวนการประเมินผล ชัดเจน ตรวจสอบ
ไดทุกระดับ ในเรื่องบทบาทองคกรทองถิ่นในดานสุขภาพแมมีไมมาก แตก็มีเทศบาล (Municipality)
หลายแหงรวมมือกับ(State) และชุมชน ดําเนินการดานสุขภาพ ในสวนที่เปนการรักษาพยาบาล ใน
ภาคประชาชนหรือผูบริโภค ออสเตรเลีย ใหความสําคัญกับการคุม ครองสิทธิ์ของประชาชนเปนอยาง
มาก มีรูปธรรมและกิจกรรมในการสรางสรรคสิ่งใหมๆเพื่อกระตุนใหประชาชนมาใสใจเรื่องสุขภาพ
สําหรับขอเสนอจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ สอดคลองกับกรณีประเทศไทยที่
กําลังอยูในชวงที่มีการถายโอนบริการสาธารณะตางๆ ไปยัง อปท. ในระยะเปลี่ยนผาน ซึ่งมีขอเสนอที่
ไดหยิบยกมาบางประเด็นดังนี้คือ ดานการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ภายใตบริบทการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพในระยะเปลี่ยนผาน อาจใหมีจังหวัดทดลองนํารองการพัฒนางานสาธารณสุขแบบมี
สวนรวม กระทรวงสาธารณสุขใหการสนับสนุนนโยบาย และเปดโอกาสใหองคกรตางๆ มีสวนรวม
เพื่อพัฒนาสุขภาพอยางยั่งยืน
สวนดานหลักประกันสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ ควรให
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําประสบการณ และรูปแบบการดําเนินงานของรัฐ Victoria โดย VicHealth ที่
มี นวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชในประเทศไทย เชน โครงการ Sun Smart เปนการรณรงคใหคนที่
อาบแดดเขาใจเรื่องอันตรายจากแสงแดด หรือการรณรงคเรื่องการดื่มสุราที่ทํากันอยางจริงจัง เปนตน
ขณะเดียวกันในดานองคความรูจากการถอดบทเรียน โดย ดร.ศิริวรรณ พิทย
รังสฤษฎ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอีส
เทินรนเอเชีย (2550) ไดกลาวถึงการจัดทําแนวนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพ ในตางประเทศ เชนในบราซิล อังกฤษ มีแนวคิดการสรางหลักประกันทางสังคมใหแก
คนทํางานกอน ตอมาเปลี่ยนมาใหหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยมีฐานคิดทีว่ า “สุขภาพเปนสิทธิ”
ในขณะทีใ่ นประเทศไทยมองไปถึงการจัดการปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มากระทบตอสุขภาพ
ในทุกประเทศมองความทุกขยากของประชาชนที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ เปนปจจัยหนึ่งที่เปนแรง
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ขับเคลื่อนใหมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนหนาตางของโอกาสใน
การทําใหเกิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
สวนประเทศที่ผานการมีระบบประกันสุขภาพถวนหนาแลว
ปจจัยของการปฏิรูปมักจะเปนปจจัยที่มาจากการจัดการภายในระบบที่อาจมาจากแนวคิดที่เปนไป
หรือประสบปญหาจากประสิทธิภาพการทํางานของระบบ (Performance) แตการปฏิรูประบบสุขภาพ
จะสําเร็จไดตอ งมีกลไกสรางการมีสวนรวมจากคนรากหญาที่จะเปนผูรวมปฏิบตั ิ ตัดสินใจและตอสูกับ
ผูคัดคานการปฏิรูป
สวนกลไกในการดูแลและติดตามประเมินผล มักจะมีทั้งโดยรัฐ และโดยประชาชน ซึ่ง
กลไกของรัฐอาจจะเปนรูปของตัวชีว้ ัดของการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะปานกลาง ยาว และรวมถึง
การจัดตั้งสถาบันที่จัดทํามาตรฐานระดับชาติ สวนกลไกที่จัดทําโดยประชาชน มักอยูในรูปแบบของ
“สภาสุขภาพ” มีกลไกทําโดยประชาชน ชวยเสริมสรางในเรื่องการตอตานการทุจริตไดเปนอยางดี
จากการคนควาประสบการณของตางประเทศพบวา ประเทศบราซิลใชรัฐธรรมนูญ
เปนกรอบแนวทางในการกําหนดระบบสุขภาพ(ตั้งแตป พ.ศ. 2531) ประเทศสหรัฐ กระจายอํานาจ
ใหกับมลรัฐดูแลงานสาธารณสุข ไมพบ national overarching framework แตความคิดริเริม่ ในการ
ปฏิรูปที่ระดับมลรัฐในโครงการ Turning Point ไดกระตุนใหหลายมลรัฐไดทําแผนสุขภาพของมลรัฐที่
ทันสมัยดวย สวนอังกฤษ มี Public Health Act ฉบับแรกตั้งแตป พ.ศ. 2418 และกําหนดใหทองถิ่นมี
บทบาทดานการสาธารณสุขตั้งแตนั้นมา มีการจัดทําแผนสุขภาพทีบ่ ูรณาการเพื่อลดโรค (ในปพ.ศ.
2535) เพื่อลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล และพัฒนาเรื่อยมา จนเปนแผนที่ 3 ที่เนนการมีสวนรวม
ของบุคคลและชุมชน “Our Health, Our Care, Our Say” จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2549
ประสบการณของตางประเทศในเรื่องการปฏิรูปสุขภาพนั้น มีหลายระบบรองรับ
รวมถึงมีแนวทางที่เนนการกระจายอํานาจใหกับภาคประชาชนโดยสวนใหญ กิจกรรมตางๆเนนการมี
สวนรวมของบุคคลและชุมชน ดังนั้นผูถอดบทเรียนจึงมีขอสรุปและขอเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้
1) ยุทธศาสตรของเรื่องนี้คือ การใหประชาชนอยูในการดูแลและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนมากขึ้น โดยมุงเนนไปที่การดูแลสุขภาพขั้นปฐมภูมิ ซึ่งจะชวยลด
คาใชจายได 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับการดูแลสุขภาพขึ้นทุติยภูมิ อีกทัง้ ยังชวยลดปญหาเตียงคนไขไมพอ
นับไดวาเปนการจัดการที่ดีในชุมชน
2) ความขัดแยงระหวางการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ รัฐบาลเชื่อ
วาจะตองมีนโยบายจากสวนกลาง แตมีอิสระในการปฏิบัติในระดับทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องที่พูดงายแตทํา
ยาก ในความเปนจริงทางปฏิบัติ มีความขัดแยงกันอยูเสมอ ซึ่งการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศ
อังกฤษที่ผานมาจะมุงอยูที่จะกระจายอํานาจอยางไรจึงจะเหมาะสม
3) ในเรื่องของความตองการทีจ่ ะใหบริการฟรีที่ครอบคลุมและเสมอภาคเปน
ปญหาใหญ
คือปญหาทางเศรษฐศาสตรของการจัดการ
การใหเงินสนับสนุนจะเปนอยางไร
สถานการณทางการแพทยซึ่งเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การที่มีประชากรที่มีผสู ูงอายุซึ่งตองไดรับการ
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บริการทางสุขภาพมากขึ้น การที่ประชากรมีความหวังมากขึ้น ปญหาเหลานี้ถูกแพรกระจายดวย
ระบบสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว
4) ประชาชนและผูเจ็บปวยมีความปลอดภัยในดานสุขภาพและการดูแลทาง
สังคมมากขึ้น ไมใชเฉพาะดานสุขภาพและความเปนอยูเทานั้น ยังชวยลดภาระคาใชจายดานสุขภาพ
ใหประชาชน ซึ่งแผน “Our health, our care, our say White Paper 2005” ฉบับนี้คือ โครงรางที่จะ
ทําใหสิ่งตางๆเหลานี้เกิดขึ้น
จากขอสรุปดังกลาว มีขอ เสนอแนะบทเรียนสําหรับประเทศไทย ดังนี้
1) ตองเปนนโยบายของรัฐ
2) มีองคกรระดับชาติเปนผูรบั ผิดชอบ
3) คณะกรรมการควรมากจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงชุมชน
4) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีคณะทํางานจากทุกสาขา และ
ทํางานเปนทีมในระยะยาว
5) มีการเผยแพร และแจกจายใหสาธารณชนรับทราบอยางทั่วถึง
6) การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7) ลดอํานาจของแพทยและเพิม่ อํานาจของประชาใหได
8) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่องระบบการเงินการคลังของระบบสุขภาพให
ลึกซึ้ง
9) จัดตั้งองคกรกลางที่มีอํานาจรวมกับรัฐในการปฏิรูประบบสุขภาพ
ในเรื่องการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขไมวาจะเปนกรณีประเทศไทย
หรือตางประเทศ ตางมีววิ ัฒนาการของการหนุนเสริมแนวทางการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขที่มี
แนวโนมใหคณ
ุ คาความสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
มีการหนุนเสริมทั้งดาน
นโยบาย งบประมาณ และที่สําคัญคือ การวิจัยบางประเด็นที่ชว ยหนุนใหการบริหารจัดการในระบบ
สุขภาพมีความเปนไปไดจริง ดังนั้นกรณีของประเทศไทยที่มีการเตรียมความพรอม และมีการศึกษา
สรุปบทเรียนเพื่อการกําหนดแนวทางการกาวเดินตอในแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพจึงเปน
เรื่องที่สําคัญที่เราทําอยูในปจจุบัน ประเด็นสําคัญอยูที่วา ประเทศไทยจะตองหนุนเสริมการกระจาย
อํานาจทั้งระบบไดอยางไร โดยคํานึงถึงการเตรียมความพรอมของทุกระดับ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวทาง ประเด็นที่นาสนใจ ที่เปนขอเสนอ
ขอแนะนําจากหลายมุมมองมาเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะหขอมูลกรณีการถายโอนสถานีอนามัยไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในประเด็นเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดาน
สาธารณสุข(สุขภาพ) นโยบาย โครงสราง การบริการจัดการ กฎหมาย และพ.ร.บ.ตางๆที่เกีย่ วของ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กระบวนการ การเรียนรู ในอันที่จะสงเสริมใหการถายโอนประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งพิจารณาทั้งขอดี ขอจํากัด และทางออกในการแกไขปญหา เพื่อใหการถายโอนฯประสบ
ผลสําเร็จ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับกลยุทธการปฏิบัตงิ านไดทั้งระบบ

บทที่ 3
สังเคราะหภาพรวม
ผลการศึกษา
ภาพรวมผลการศึกษาโครงการศึกษา สรุปบทเรียน และติดตามผลการพัฒนาระบบการถาย
โอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดดําเนินการศึกษาฯภายใตกรอบการศึกษาวิจัย
และใชวธิ ีการ เครื่องมือที่หลากหลายผสมผสานทั้งวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อใหได
ขอมูลที่ครอบคลุม ชัดเจน สมบูรณ เชื่อถือได โดยมีคณะผูวิจัย หลายคณะที่รบั ผิดชอบพื้นที่วิจัยฯ
ทั้งสิ้น 19 คณะยอย มีคณะวิจัยกลางเปนฝายดูแลจัดกระบวนการพัฒนาทั้งระบบการศึกษาวิจัยฯ
ติดตาม หนุนเสริมในการศึกษาวิจัยในพืน้ ที่ ในชวงระยะเวลาประมาณ 16 เดือน (กันยายน-ธันวาคม
2551)
ผลการศึกษาในภาพรวม ไดสังเคราะหจากผลการศึกษาวิจัยเฉพาะในพื้นที่ทมี่ ีการถายโอน
สถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสิน้ 16 จังหวัด มีสถานีอนามัยที่ถายโอนทั้งสิ้น
22 แหง จาก 14 อบต. 4 ทต. และในสวนสถานีอนามัยที่ยังไมถายโอนในชุดนี้ประกอบดวย 8 สอ.ใน
พื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม(4) กําแพงเพชร(2) และ จ.กาฬสินธุ และนครราชสีมา พื้นที่ละ 1 สอ.
(ดู ตารางที่ 1 พื้นที่เปาหมายในการศึกษา สรุปบทเรียน และติดตามผลการถายโอนสถานี อนามัย
ไปองคการบริหารสวนตําบล/ เทศบาล ในบทที่ 1 ประกอบ ) ผลการศึกษาภาพรวมในบทนี้
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งสิ้น 3 สวนคือ สวนที่ 1 บริบทชุมชน สวนที่ 2 ปจจัยนําเขาทั้งกอนและหลัง
การถายโอนฯ ที่สะทอนการทํางานของกลไกตางๆที่เกีย่ วของ และสวนที่ 3 กลไกและกระบวนการ
ดําเนินการทั้งกอนและหลังการถายโอนฯ รายละเอียดขอคนพบโดยสรุปมีดังนี้
3.1 บริบทชุมชน “ความสัมพันธเชื่อมโยงกับงานดานสุขภาวะของชุมชน”
จากสถานีอนามัย 22 แหง และอบต./เทศบาลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนทั้งสิ้น
18 แหง (4 ทต. /14 อบต.) ที่รับการถายโอนฯ ในพื้นที่ 16 จังหวัด ดานกายภาพสามารถแบงชุมชน
ออกเปน 3 ลักษณะ สวนใหญเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบทเปนสวน
นอย ในดานสภาพทางกายภาพเชื่อมโยงไปสูความเขาใจถึงวิถีการเนินชีวติ ของผูคนในแงมุมตางๆที่
แตกตางกันออกไปตามสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ซึ่งเปนความหลากหลายของชุมชนที่สะทอนใหเห็นวิธีการจัดการ ดูแล โดยเฉพาะในเรื่อง
สุขภาพของชุมชนที่แตกตางกันออกไป เชนเดียวกันพืน้ ที่ที่ศึกษาวิจยั ทั้ง
16 จังหวัดก็มีนัยยะ
ที่สะทอนเชื่อมโยงไปสูแนวทางการจัดการดานสุขภาพเชนเดียวกัน
สภาพวิถีชุมชนในพื้นที่ที่ถายโอนฯ
มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งวิถีของชุมชนเมือง
กึ่งเมืองกึ่งชนบท และชนบท กลาวคือ
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ชุมชนเมือง ความหนาแนนของประชากรสูง สภาพแวดลอม ดิน น้ํา ปา อากาศ ขยะ
มลพิษ มีปญหารุนแรงตางกันออกไป ดังเชน ในพื้นที่สอ.และทต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี มีสภาพเปน
ชุมชนแออัด หมูบานจัดสรร การจราจรคับคั่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก สภาพพื้นที่ วิถชี ีวติ
การทํามาหากินจึงมีผลตอสุขภาพประชาชน ทั้งดานกาย ใจ สังคม และปญญา ลักษณะของชุมชน
เมือง โดยมีปจจัยเสี่ยงทีม่ ีผลเสียตอสุขภาพของประชาชนคอนขางมาก มีปญหาเรื่องโรคภัยไขเจ็บ
เชน ไขเลือดออก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มือเทาปาก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โรค
เครียด น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อุบัติเหตุ ปญหายาเสพติด เปนตน
ขณะเดียวกันก็มีประชากรแฝงมาอยูอาศัย รับจางคอนขางมาก จึงยากตอการดูแล
ปองกันโรค เพราะประชากรแฝงอาจจะเปนผูนําพาโรคจากที่อื่นเขามาในพื้นที่ได รวมถึงกระทบตอ
การเขาถึงบริการสาธารณสุข ในพื้นทีส่ อ.ปากพูนและสอ.ศาลาบางปู มีวิถีชมุ ชนเมือง มีความ
หลากหลายในวิถีการดําเนินชีวติ
อยูใกลคายทหาร มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในการทําอิฐ
เครื่องปนดินเผา ในที่ราบลุม มีปญหาน้ําทวมขัง สวนพื้นที่ที่อยูชายทะเล ชาวบานมีอาชีพประมง ออก
เรือหาปลา สภาพแวดลอมและวิถกี ารดํารงชีวิตที่หลากหลายดังกลาวสงผลกระทบตอสุขภาวะของ
ผูคนหลายดาน เชน ขยะ สารเคมี สายตา โรคกระเพาะอาหาร โรคเครียด เปนตน
พื้นที่สอ.บางนมโค จ.อยุธยา และ สอ.เกาะขวาง จ.จันทบุรี เปนทีต่ ั้งของ
มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจังหวัด และอยูติดกับเขตเทศบาลเมือง วิถีชีวติ ของคนสวนใหญคือ วิถี
คนเมือง มีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก เชน นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนตางดาว คนไขสว นใหญ
มักเปนชาวบานที่มีอาชีพรับจาง แรงงานอพยพจากสหภาพเมียนมาร และบางสวนเปนชาวมง คนไข
สวนมากปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ ไขหวัด โรคโครงสรางระบบกลามเนื้อ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และถึงแมวาจะมีคนตางดาว แตที่นี่ยังไมพบโรคติดตออันมีสาเหตุมาจากคนตาง
ดาว แตทางเจาหนาที่ก็ยังหวั่นเกรงวาอาจจะเกิดขึ้น และจะเปนการเพิ่มภาระใหกับสถานีอนามัยใน
การควบคุมปองกันโรค
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท วิถีของชุมชนจะมีความหลากหลาย สวนใหญมีอาชีพทํานา ทํา
สวน คาขาย และรับราชการ วิถีชีวติ การทํางานเปนเวลามีเงินเดือนประจํา ดังเชน สอ.บานปรก
จ.สมุทรสงคราม สวนใหญมีอาชีพทําสวน คาขาย รับจางโรงงานอุตสาหกรรมอยูในเมืองใหญ มีการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Home Stay) บริการแกนักทองเที่ยวจํานวนมาก กระทบตอวิถีชวี ิตที่สงบ
เรียบงายของชาวบาน เรือที่บริการนักทองเที่ยวกระทบตอระบบนิเวศ เกิดการกัดเซาะชายฝง สงเสียง
รบกวนชาวบานโดยเฉพาะในยามค่ําคืน ซึ่งสงผลตอสุขภาวะของผูคน และสิ่งแวดลอม ที่ทา ทายตอ
การจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดจากการทองเที่ยว และความยั่งยืนของวิถีชวี ิตชุมชนและ
ระบบนิเวศ ประชาชนสวนใหญประสบปญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปวดเมื่อย ผลกระทบ
จากการใชสารเคมี ขยะ อุบัติเหตุจากการทํางาน เปนตน
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ในพื้นที่ สอ.หาดทะนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี แมจะมีวิถีชวี ิตที่สอดคลองกับประเด็นที่
กลาวถึง ในอีกดานหนึ่งยังมีการผลิตปุย หมักจุลินทรีย ทํานาปละ 2 ครั้ง มีการจัดการน้ําตามวิถี
ชาวบาน สะทอนการปรับตัว เพื่อลดการใชสารเคมีในการผลิต การยึดถือวัฒนธรรมการชวยเหลือ
เกื้อกูล และการแบงปนการในการใชประโยชนจากทรัพยากร
ชุมชนชนบท สภาพแวดลอม ประชาชนในชุมชนชนบทสวนใหญ ประกอบอาชีพหลัก
เกษตรกรรม เชน ทําสวน ทํานา ทําไรออย ไรมันสําปะหลัง เปนหลัก ทําสวนผลไมและไมยืนตน
และรับจางในภาคเกษตรกรรม เปนตน ในหลายหมูบานมีกลุมอาชีพเสริม เชน กลุมทอผา กลุม
เพาะเห็ด กลุม เลี้ยงวัว เลีย้ งปลา คาขายเร เปนตน เชน ในพื้นที่ สอ. ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.
ลําปาง ชาวบานมีอาชีพทํานา สวน ไร ขณะเดียวกันก็มีอาชีพทําเครื่องปนดินเผา เซรามิค หลาย
ครอบครัวออกไปขายเรตามตางจังหวัด เคลื่อนยายไปเรื่อยๆ สงผลใหเด็ก และผูสูงอายุขาดคนดูแล
หรือในบางครั้งมีการนําโรคติดตอมายังชุมชน สวนการนั่งทํางานนานๆในงานปน ทําใหเกิดอาการ
ปวดเมื่อย พฤติกรรมการรับประทานอาหารไมถูกสุขลักษณะมีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง พืน้ ที่ชนบทมีการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนเมือง และ
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการอพยพไปทํางานขายแรงงาน เชน รับจางทั่วไป เปนลูกจางในโรงงาน
ทํางานกอสราง และงานบริการในเมืองใหญๆ เชน ในพื้นที่ สอ.นาพู อบต.นาพู อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ชาวบานสวนใหญทํานา และรับจางในเมือง และจังหวัดใกลเคียง เปนตน
การใชบริการ
รักษาพยาบาล ชาวบานสวนใหญไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย ซึ่งปญหาดานสุขภาพที่
พบ เปนโรคที่ไมรุนแรงมากนัก ไดแก โรคอุจจาระรวง ปวดทอง ปวดหัวตัวรอนเปนไข เบาหวาน
ความดัน เปนตน
สอ.ทุกแหงมีประสบการณในการทํางานรวมกันระหวาง อบต. และ สอ. มาโดยตลอด
อาจจะมีระดับที่แตกตางกันบาง
เชน ในระดับ สอ.มีบทบาทในการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการ
รวมกลุมของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เปนกลไกสําคัญ ในอันที่จะเปนผูนาํ ดานสุขภาพในชุมชน
มีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ชวยกันติดตาม
ดูแลและแกไขปญหา โดยมี อบต.ชวยหนุนเสริมดานงบประมาณสําคัญๆ เชน โครงการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ รณรงคไขเลือดออก พนหมอกควันปองกันยุงลาย ชมรมผูสูงอายุ การชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน ความรวมมือดังกลาว แมจะมีปญหาอยูบาง แตก็เปนเครื่องสะทอนวา
ทุกฝายใหความสําคัญดานสุขภาวะของประชาชน
ความสัมพันธทางเครือญาติ ความเปนคนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางสอ.กับอบต.ที่
เคยทํางานรวมกัน กลุมคนเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการลุกขึ้นมาพัฒนาทองถิ่น มีความเขาใจตัวตน
วิถีการดํารงชีวิต เขาใจงานดานสุขภาพหรืองานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน หลายพื้นที่แสดงใหเห็นถึง
ความรวมมือ ความทุมเทในการทํางาน มีโอกาสพัฒนาทองถิ่นตนเอง ตัวอยางจากพื้นที่ตางๆ แสดง
ใหเห็นวาชวยหนุนเสริมใหเกิดความรวมมือสําคัญในการถายโอนฯ มีการประสานงานซึ่งกันและกัน
และการดําเนินการดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี
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บริบททางการเมือง ดวยนโยบายจากสวนกลาง พืน้ ที่สอ. ที่ถายโอนทุกแหงมีความ
หลากหลาย และเปนไปตามศักยภาพของผูนํา ในพื้นที่ทถี่ ายโอนฯมากกวาครึ่งมีผลงานดีมาโดย
ตลอด และชวยหนุนเสริมกระบวนการถายโอนใหมีความตอเนื่อง บทบาททางการเมืองทองถิ่น
อบต./ทต.บางแหงเมื่อรับการถายโอนแลวอยูในชวงหมดวาระ มีการแขงขันกันสูง ในการเลือกตั้ง ทํา
ใหอีกดานหนึ่งของการพัฒนาดานสุขภาวะถูกเชื่อมโยงเขาสูภาคการเมือง
กลาวโดยสรุป บริบทชุมชนในดานตางๆ
วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไปที่
หลากหลาย มีความซับซอนแตกตางกัน ทั้งในแงที่หนุนเสริมและสงผลใหเกิดการกําหนดแนวทาง
แผนงานดานสาธารณสุขของแตละชุมชนอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญทีช่ วยเชื่อมโยงใหการจัดการดูแลสุข
ภาวะของประชาชนในดานตางๆเปนไปไดอยางเหมาะสม เกิดความรวมมือ การประสานงานระหวาง
หนวยงาน องคกรในทองถิน่ โดยเฉพาะสอ.อบต.หรือ ทต. ความสัมพันธทางเครือญาติ ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงาน อบต.และ สอ. ความเปนคนทองถิน่ ประสบการณการทํางานดานสุขภาพที่สั่งสม
เรียนรู ปรับตัวทั้งภายใน และสวนที่ไดเรียนรูจากภายนอก นโยบายของรัฐ บริบททางการเมือง ทําให
สามารถตั้งรับการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตเงื่อนไขปจจัยขางตนจะ
ชวยเสริมพลังในการถายโอนขับเคลื่อนกระบวนการไดอยางตอเนื่อง และเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่จะ
นําไปสูการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขใหภาคทองถิ่น
3. 2 ปจจัยนําเขา
กอนมีการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักนโยบายและยุทธ
ศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดเตรียมการในดานตางๆ
ภายใตกรอบแนวคิดหลักการการถายโอนสอ.ใหแก อปท. เพื่อเปาหมายคือ การดําเนินการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุข งบประมาณ ทรัพยสิน และบุคลากร รองรับการถายโอนในดานตางๆใหมีความ
พรอมทั้งกอน ระหวางและหลังการถายโอนฯ ทั้งนี้การถายโอนฯดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2542 และ
พ.ศ 2543 ยึดหลักการและวัตถุประสงคตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 โดยรัฐบาลกําหนดใหมีกลไก
คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึ้นมารองรับการถายโอนสถานบริการสุขภาพ โดยมุงเนน
การถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขายเปนพวง โดยยึดหลักการในการกระจายอํานาจ
ดานสุขภาพ สามประการคือ มุงประโยชนสูงสุดตอประชาชน มุง ระบบที่ยืดหยุนมีพลวัต และมุง
ระบบที่มสี วนรวม สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยอาศัยกลไกและกระบวนการใน
การสนับสนุนการกระจายอํานาจในการสนับสนุนทัว่ ไป และการสนับสนุนเฉพาะลักษณะหรือรูปแบบ
โดยมีเงื่อนไขสําคัญที่จะตองทําความเขาใจเพื่อใหเกิดความพรอมและประสิทธิภาพสูงสุดในการถาย
โอน ประกอบดวยเงื่อนไข ในขั้นตอนการถายโอนสอ.ใหแก อปท.นั้น ไดมีการกําหนดกระบวนการ
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การถายโอนที่ครอบคลุมทั้งภารกิจ งบประมาณ ทรัพยสิน และบุคลากร ปจจัยที่ทางสวนกลางการ
หนุนเสริมในกระบวนการตางๆเพื่อใหสามารถขับเคลือ่ นงานไดอยางตอเนื่องโดยสรุปมีดังนี้
3.2.1 ดานแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยเฉพาะการแพทยขั้นพื้นฐาน ที่ทองถิ่นควรรับผิดชอบไดโดยตรง ความ
พยายามในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีการขับเคลื่อน แมจะมีอัน
ตองสะดุดบาง แตก็พยายามเดินหนา โดยการนําของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดสัมมนา ชี้แจง
สรางความมั่นใจในการผลักดันนโยบายเปนระยะๆ ใหกับ สอ. รุนแรกที่จะถายโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ความเขาใจตอแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพในระดับทองถิ่น
ภาพรวมของพื้นที่ที่มีการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สะทอนผานมุมมอง
ในระดับผูนําทองถิ่น สสจ., สสอ.,ทองถิ่นจังหวัด ,สอ. และผูแทนภาคประชาชน มีมมุ มองใน
2 แนวทางคือ มุมมองแรก มุมมองที่เขาใจ เห็นประโยชน และเห็นดี เห็นงามดวยกับการแนวคิด
ดังกลาว มุมมองที่สองคือ ไมเห็นดวยตอแนวทางการกระจายอํานาจมาสูทองถิ่น
มุมมองแรก มุมมองที่เห็นดวย มีเหตุผลดังนี้
ประการแรก เปนการสนองตอบตอแนวทางตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ยังเปนไปตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542 ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
ประการที่สอง การทํางานของสถานีอนามัยเปนไปตามคําสั่งหรือนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข หากสถานีอนามัยอยูในความรับผิดชอบโดยตรงกับ อปท. ก็จะ
สงผลใหการปฏิบัติงานสามารถปรับใหสอดคลองกับสภาพวิถีชวี ิตของชุมชนไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ
สภาวะแวดลอม บริบทของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน อีกทั้งจะทําใหทราบถึงปญหาขอจํากัด
สามารถทํางานตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
ประการที่สาม การถายโอนฯทําใหสามารถลดขั้นตอนกระบวนการในการทํางานได
จะสงผลดีและเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน และนาจะลดภาระงานดานเอกสารที่ตองนําเสนอ
ตอสวนกลาง แตนําเสนอโดยตรงให อปท.เพื่อเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนงานดานสุขภาพไดอยาง
เทาทันสถานการณ
ประการที่สี่ การทํางานดานสาธารณสุขจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือ รวมใจ
จากคนในชุมชน จะทําใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ประการที่หา สถานีอนามัยที่ถายโอนไปยัง อปท.จะไดรับการจัดสรรงบประมาณได
อยางเต็มที่ และลดขั้นตอนการอนุมัติไดอยางทันทวงที ทํางานไดทันสถานการณ
เมื่อวิเคราะหมุมมองตอแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพสําหรับมุมมองที่เห็น
ดวยนั้นลวนมี
ฐานคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
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ประชาชน กลาวคือ ฐานคิดดังกลาวภาคองคกรทองถิ่นมองวา อบต. / ทต.เปนองคกรที่ทํางานกับ
ประชาชนมีหนาที่ดูแลประชาชน การรับการถายโอนครั้งนี้จึงเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาทางเลือกของ
การบริการดานสุขภาพตอประชาชนใหมีคณ
ุ ภาพ สะดวก รวดเร็ว เขาถึงไดงาย ขณะเดียวกันจะทํา
ใหประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการหนุนเสริมงบประมาณภายใต
แนวทางดานสุขภาวะ(กาย จิต สังคม ปญญา) แบบไมแยกสวน ขณะเดียวกันยังมีฐานคิดที่มองวา
สุขภาพของประชาชนตองกําหนดนโยบาย แนวทางจากฐานรากของชุมชน อบต. ทํางานดาน
สุขภาพพื้นฐานกับสอ.มากอน มีประสบการณ ใกลชดิ ประชาชน และอยูในทองถิ่น บางคนเปน อสม.
มากอน ทําใหเกิดความเขาใจวา หากทองถิ่นไดเริ่มคิด ตระหนัก คนหาแนวทาง และหนุนเสริม
กระบวนการดูแลสุขภาพ
จะทําใหเกิดความสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวติ ไดเปนอยางดี
ขณะเดียวกันก็เสริมสรางใหเกิดความรวมมือที่ขยายวงกวางออกไปทั้งภายในพื้นที่ใกลเคียง
หนวยงาน องคกรตางๆ ขับเคลื่อน บูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อใหดูแลสุขภาพอยางเทาทัน
สถานการณ พัฒนาการเรียนรูรวมกันทุกฝาย กําหนดบทบาทความรวมมือกันเชนเดิมเพือ่ สุขภาวะ
ของประชาชน
แนวคิดของหลายฝายที่เห็นดวยกับแนวทางการกระจายอํานาจ ตางมีมุมมอง
ตอแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพเปนเรื่องที่ดี อบต. ทต. และสอ.หลายแหงมีการสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการวางแผนเรื่องสุขภาพ
ที่สอดคลองกับวิถีชวี ิตของชุมชน
ขณะเดียวกันก็สะทอนวา
“เปนการเปดพื้นที่ในการบริหารจัดการสุขภาพโดยทองถิ่นหรือภาค
ประชาชน” ในมุมมองการวิเคราะหดงั กลาวเปนการตอกย้ําถึงแนวทางการกระจายอํานาจเปนสิ่งที่ดี
แตโดยกระบวนการเสริมสรางความเขาใจ
นาจะตองกําหนดกลุมเปาหมายที่ครอบคลุมถึงภาค
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปนผูรับบริการ หรือผูรับประโยชนจากแนวทางดังกลาว ใหไดมีสวนรับรู
เสนอความคิดเห็น ตัดสินใจดวยวิธีการ รูปแบบการทําประชาคม ประชาพิจารณ หรือรูปแบบอื่นๆที่
เหมาะสม จะชวยเสริมสรางใหเกิดความรวมมือในการถายโอน และมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิด
บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มุมมองที่สอง
มุมมองที่ไมแนใจ หรือไมเห็นดวยในแนวทางการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพใหทองถิ่นวาจะสงผลดี มีเหตุผลดังนี้
ประการแรก องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความพรอมที่จะรับการถายโอนงาน
ดานสาธารณสุข กลาวคือ งานสาธารณสุขเปนงานเฉพาะทาง จําเปนตองใชบคุ ลากรที่มีความรู ซึ่ง
ทางทองถิ่นยังไมมีบุคลากรดานนี้ จะสงผลเสียตอประชาชนผูรับบริการ อีกทั้งยังมีมุมมองตอคณะ
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล วาไมมีความสามารถในดานการบริหารจัดการ เกรงวาการ
บริหารจะลมเหลว หรือหากหมดวาระจะไมมีความตอเนื่อง เปนตน บางสวนมองวา การใหบริการ
ของสถานีอนามัยดีอยูแลว หากไมถายโอนก็คงไมมีปญหาอะไร แตหากมีความจําเปนตองถายโอน
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จริงๆ ตางก็หวังวา สถานีอนามัยจะถูกปรับปรุงใหดีขึ้น แตก็มบี างสวนที่มองวา สถานีอนามัยก็มี
ปญหาอยูบางโดยเฉพาะในสวนของเจาหนาที่ที่ตองการปรับปรุง
ประการที่สอง งานทางดานสาธารณสุขสวนหนึ่งเกี่ยวของกับการจัดซื้อยา
เวชภัณฑ เครื่องมือการแพทย วัคซีน เปนตน หากอยูในอํานาจของ อปท. ไมมีความรูโดยตรงจะทํา
ใหไมมีคุณภาพ และขาดมาตรฐาน
ประการที่สาม มีขอกังวลในการโยกยายตําแหนงของบุคลากรสาธารณสุขจะมี
ปญหาเนื่องจากอยูคนละกระทรวง
โดยสรุปขอคิดเห็นจากหลายมุมมองตอแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพที่ได
กลาวถึง สอดคลองกับหลักการการกระจายอํานาจ ที่ โกวิทย พวงงาม (2543) ไดกลาวถึง การ
กระจายอํานาจดานการปกครอง ที่มีลักษณะที่เปนการมอบอํานาจทั้งในดานการเมือง การบริหาร และ
การมีสวนรวมของที่ทองถิ่น
โดยสามารถจะกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัตใิ หเปนไปตาม
นโยบายทองถิ่นตนเองได เชนเดียวกับแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ภายใตกรณีการถาย
โอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนภารกิจหนึ่งที่ภาครัฐมอบอํานาจใหทองถิ่น
สามารถบริหารจัดการโดยทองถิ่นได ภาคสวนอื่นๆ ชวยหนุนเสริม เปนการเสริมสรางใหเกิดการ
เรียนรูถึงบทบาท และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ขณะเดียวกันตองสรางความมั่นใจวาการ
กระจายอํานาจ สามารถครอบคลุมทั้งในเรื่องความรับผิดชอบ อํานาจในการตัดสินใจ บทบาท การ
กระจายทรัพยากรบริหาร การกระจายการมีสวนรวมใหแกประชาชน (ปธาน สุวรรณมงคล, 2547)
ดังนั้นแนวทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่น จึงเปนมิติที่ครอบคลุมอํานาจทุกสวนดังกลาว
ขางตน โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ ประชาชนไดรบั ประโยชนจากการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
อยางเหมาะสมสอดคลอง และเปนการสงเสริมสิทธิพลังอํานาจของประชาชน เปลี่ยนแปลงกลไกการ
พัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่ประชาชนหรือทองถิ่นมีบทบาทหลักอยางแทจริง ในทํานองเดียวกัน
ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยึดหลักการในการกระจายอํานาจดานสุขภาพ สามประการคือ มุง
ประโยชนสงู สุดตอประชาชน มุงระบบที่ยืดหยุนมีพลวัต และมุงระบบที่สว นรวม จึงนาจะเปน
ทิศทางที่ดีสําหรับการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถึงแมวาจะมีทั้งฝายที่
เขาใจแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ เห็นดวยกับการถายโอนฯ และมีกลุมที่ไมเห็นดวยกับ
การถายโอน ตางเปนมุมมองที่หลากหลาย ทําใหกระบวนการถายโอนมีความระมัดระวัง และปรับ
วิธีการเตรียมการที่เนนการเตรียมความคิดความเขาใจกอนที่จะมีภาคปฏิบตั ิการถายโอนในทันที ซึ่ง
นาจะเปนประโยชนกับทุกฝาย
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3.2.2 การเตรียมความพรอมในการถายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
1) กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการจัดเตรียมความพรอม โดยไดจัดทํา “ คูมือการ
โดยใชกลไก
ดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น1 “
คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ เงื่อนไขและการประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัยตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
715 / 2549 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2549 ตามแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ที่
กระทรวงสาธารณสุข ไดนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใชคูมือฉบับนี้ เพื่อเปน
แนวทางในการทดลองการถายโอนสถานีอนามัย จํานวน 35 แหง ใหแกองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) จํานวน 30 แหง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ที่มีความพรอม
ในชวงเวลาตอมาไดมีการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมในการถายโอนสถานี
อนามัยแกองคกรบริหารสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมไพจิตร ปวะ
บุตร ชั้น 9 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหมีการเตรียมการ
ในจังหวัดที่จะตองมีการถายโอนสถานีอนามัยจํานวน 35 แหง ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 30
แหงในพื้นที่ 23 จังหวัด ตามมติของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เปนเวทีสรางความเขาใจในแนวทางดําเนินการ เพื่อ
ทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามคูมือการดําเนินงานการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอ
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ แลว ซึ่งคูมือฉบับนีป้ ระกอบดวยรายละเอียดและเนื้อหาในเรื่อง
กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีประเมินความพรอม อปท. ดังนั้นการสรางความเขาใจรวมกัน จึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการดําเนินการที่ ชัดเจน เปนรูปธรรมที่สุด
2) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการสงเสริมการโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2542 และคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 71/2550 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 จึง โดยมีองคประกอบ อํานาจหนาที่ดังนี้
ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย ประธาน
ปลัดจังหวัด
อนุกรรมการ
1

คูมือการดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ

หลักเกณฑ และวิธกี ารประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ รองรับการถายโอนสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให
สามารถใชเปนคูมือในการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทนั ในเดือนตุลาคม 2550
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ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 คน
ผูแทนองคกรดานสาธารณสุข 3 คน
ผูแทนสถานีอนามัย 3 คน
ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
ผูแทนภาคประชาชน
ทองถิ่นจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ผูที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย
ผูที่ทองถิ่นจังหวัดมอบหมาย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการผูชวยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสอ.
ใหแกอปท. ใหสอดคลองกับสวนกลาง
2) ประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประเมินผลการ
ดําเนินงานหลังการถายโอน
3) เห็นชอบใหถา ยโอน สอ.ใหแก อปท.แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน
4) กํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหสวนกลางและระดับชาติ
5) ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิ่น
6) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข และมาตรฐานการบริการของสถาน
บริการสาธารณสุขในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับสวนกลาง
7) กําหนดภารกิจ งานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8) ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวน
ของงบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข
9) ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
รองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
10) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มอบหมาย
11) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มอบหมาย
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3.2.3 การสนับสนุนเชิงวิชาการทั้งกอน ระหวาง และหลังการถายโอน :ในขั้น
ประเมินความพรอม : หลักการ 5 องคประกอบ 8 ตัวชี้วัด และขั้นดําเนินการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุข (งาน เงิน คน ทรัพยากร) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 หลักการประเมินความพรอมองคกรปกครองทองถิน่ 5 องคประกอบหลัก 8
ตัวชี้วัด โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
องคประกอบหลัก 5 ดาน
ขอที่1.ประสบการณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดการหรือการมีสวน
รวมจัดการดานสาธารณสุข

8 ตัวชีว้ ัด
1.ระยะเวลาการจัดหรือมีสวนรวมหรือสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการดานสาธารณสุข
2. ผลการดําเนินงานดานสวาธารณสุข
3. ความรวมมือของชุมชนกับอปท. ดานสาธารณสุข
4.อปท. ใหการสงเสริมสนับสนุนสอ.กอนขอรับโอน
ขอที่2. มีแผนการเตรียมความพรอมใน 5.การมีแผนลักษณะกลยุทธหรือแผนงาน โครงการกิจกรรม
ดานสาธารณสุข
การจัดการดานสาธารณสุขหรือ
แผนพัฒนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึง ความ
พรอมดานตางๆที่เหมาะสมในการจัดการ
ดานสาธารณสุข
ขอที่3.
วิธีการบริหารและจัดการดาน 6. มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการดานสาธารณสุข
สาธารณสุข
7. สัดสวนการใชรายได เพื่อการสาธารณสุขเฉลีย่
3 ป
ขอที่4.การจัดสรรรายไดเพื่อการ
งบประมาณยอนหลัง
สาธารณสุข
8. ความเห็นของประชาชนและผูมีสว นเกี่ยวของ ในเขต
ขอที่5.ความเห็นของประชาชนและผูมี
สวนเกี่ยวของตอความพรอมในการจัดการ บริการของอปท. ตอการจัดการดานสาธารณสุข
บริการดานสาธารณสุขของอปท.
กอนการถายโอน ภายใตระบบการถายโอนทางกระทรวงสาธารณสุขไดมีการมอบหมาย
ใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร และสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบในการดําเนินการ
สนับสนุนเชิงวิชาการ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการกําหนดวิธี หลักการในการ
ประเมินความพรอม ประกอบดวย 5 องคประกอบ 8 ตัวชีว้ ัด ครอบคลุมทัง้ ในเรื่องประสบการณ
ของ อปท.ในการจัดการหรือมีสวนรวมดานสาธารณสุข การมีแผนเตรียมความพรอมในการจัดการ
สาธารณสุข วิธีการบริหารจัดการดานสาธารณสุข การจัดสรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข และ
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ความเห็นของประชาชนผูมสี วนเกี่ยวของในเขตบริการตอความพรอมในการจัดบริการ อํานาจหนาที่
ที่ไดกลาวขางตนทั้ง 11 ขอ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการเตรียมการในเบื้องตน ทั้งการพัฒนาคูมือ
“การดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น “ โดยใช
กลไก คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ เงื่อนไขและการประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย
ตามแนวทางการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพ และไดวางแผนประสานการดําเนินงานรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ถายโอนสถานบริการสาธารณสุขเริ่มจากสถานีอนามัยซึ่งอยูในพื้นที่และใกลชิด
กับประชาชนมากที่สุดกอน
โดยมติคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2 /2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 กําหนดใหถายโอนสถานีอนามัย
จํานวน 35 แหง แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการดีเดนป 25482549 และไดเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 30 แหง โดยบุคลากรตองมีความ
สมัครใจถายโอนดวย
เปนเงื่อนไขสําคัญในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญประกอบเกณฑการประเมินความพรอมมีดังนี้คือ
เงื่อนไขที่ 1 ดานบุคลากร มีหลักการถายโอนบุคลากร ประกอบดวย
1) ยึดหลักการ “สถานีอนามัยไป บุคลากรสมัครใจ อัตราตามตัวไป” เพื่อใหการ
ใหบริการแกประชาชนมีความราบรื่นและบุคลากรมีหลักประกันความกาวหนาและคุณภาพชีวติ ที่ดีใน
การทํางานโดยรัฐจัดสรรอัตรากําลังที่ขาดใหแก อปท.ตามกรอบอัตรากําลัง
2) สอดคลองกับภารกิจทีถายโอนให อปท.ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.
3) กระบวนการถายโอนตองมีความยืดหยุนคลองตัวราบรื่นและจูงใจเพื่อใหสามารถ
จัดบริการประชาชนไดอยางราบรื่นและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
4) สิทธิประโยชนและความกาวหนาของบุคลากรที่ถายโอนไปสังกัดอปท. ตองไมต่ํา
กวาที่บคุ ลากรของกระทรวงสาธารณสุขไดรับ
5) รัฐบาลควรมีนโยบายการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดโดยมีเงินชดเชยรองรับ
การถายโอน
กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการถายโอน
โดยที่การถายโอนบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขใหแก อปท.เมื่อผานเงื่อนไข อปท.ผานเกณฑการประเมินความพรอมตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการสาธารณสุขของ อปท.
และหลักเกณฑอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมีการสอบถามความสมัครใจของบุคลากรในสถานี
อนามัยที่ อปท.ขอรับโอนวิธีการถายโอน ดําเนินการตามความสมัครใจของบุคลากรมีดังนี้

56

ประการแรก การโอนไปเปนขาราชการหรือพนักงานในสังกัด อปท.
ประการที่สอง การยายจําแนกเปน 2 วิธีคือ
• ยายสับเปลี่ยนกับบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
• ยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ประการที่สาม การชวยราชการจําแนกเปน
• กรณีบุคลากรประสงคจะปฏิบัติหนาทีใ่ นสถานีอนามัยที่ถายโอนตอไปสัก
ระยะหนึ่งกอน เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ ใหสามารถชวยราชการในสถานีอนามัย ตอไปได
แตไมเกิน 2 ปงบประมาณนับแตปงบประมาณที่มีการถายโอนหากมีความจําเปนอาจขยายระยะเวลา
ชวยราชการตอไปได ครั้งละ1ปทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดปญหาตอการบริหารงานของอปท.และขวัญ
กําลังใจของบุคลากรที่ไปชวยราชการ
• กรณีบุคลากรประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต อปท.ยังมิไดกําหนดตําแหนงทดแทน
หรือยังสรรหาบุคลากรมาทดแทนไมไดในระยะแรกทีม่ ีการถายโอนสถานีอนามัยหากอปท.ยังมิได
กําหนดตําแหนงทดแทนหรือยังไมสามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่ขอยายไปดํารง
ตําแหนงในสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
สาธารณสุขตองใหบุคลากรในสถานีอนามัยที่ถายโอนใหอบต.ชวยราชการในสถานีอนามัยเดิมไปกอน
ไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ มีการถายโอน เพื่อมิใหสงผลกระทบตอการใหบริการ แตหลังจากนั้น
หาก อบต.ยังไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนภายในกําหนดกระทรวงสาธารณสุขตองใหบุคลากร
ดังกลาวยายไปยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดตาม
ความประสงค
เงื่อนไขที่ 2 การจัดระบบบริการสุขภาพ
สถานีอนามัยเปนสถานบริการปฐมภูมิดานสุขภาพที ใกลชิดประชาชนมากที่สุด มีสถานที
ตั้งอยูในหมูบา น ตําบล ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 4มิติ คือการรักษาพยาบาลการ
ควบคุมปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ซึ่งภารกิจทั้งหลายเหลานี้ ดําเนินการ
ตั้งแตกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลบังคับใชกฎหมายในพื้นที่เพื่อการ
คุมครองสุขภาพของประชาชนและรวมสนับสนุน ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทั้งดานบริหาร
บริการ และวิชาการ โดยบูรณาการงานทุกภาคสวน เพื่อผลสัมฤทธิ ของงานตามเปาหมาย และ
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ตอบสนองความจําเปนทางดานสุขภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานในลักษณะผสมผสานมีความ
เชื่อมโยงตอเนื่องของกิจกรรมดานสุขภาพในลักษณะแบบองครวม ประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวก
และมีระบบการใหคําปรึกษา และสงตอ
ทั้งนี้เพื่อการสรางสุขภาพและการสรางความ
เขมแข็งใหแกประชาชนเพื่อปองกันหรือลดปญหาที่ปองกันไดทั้งกาย จิต สังคม โดยประชาชนมีสวน
รวมและเปนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(one stop service)
การถายโอนงานภารกิจของสถานีอนามัยจึงจําเปนตองถายโอนงานครอบคลุมทั้ง 4มิติโดย
ไมควรถายโอนงานเปนแตละภารกิจหากอบต.ไมพรอมที่จะรับโอนหรือไมผานเกณฑการประเมิน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯและกระทรวงสาธารณสุขควรเรงรัดพัฒนาอบต.ใหมีความพรอม
กอนการรับโอนสถานีอนามัย ไมเชนนั้นจะเกิดผลกระทบประชาชนในพื้นที่อยางรุนแรง ควบคุม
การบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
สถานีอนามัยที่โอนไปสังกัดอปท.สามารถทีจ่ ะเขา
รวมใหบริการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาได
หากขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐม
ภูมิและผานการตรวจประเมินหนวยบริการ
ตามเกณฑการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและ
เครือขายหนวยบริการตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดและรวมเปนเครือขายกับ
หนวยบริการประจํา ที่เขารวมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาทัง้ หนวยบริการเอกชน
และภาครัฐไดตามที่อปท. นั้นเห็นวาเหมาะสมและเกิดประโยชนกับประชาชนพื้นทีม่ ากที่สุด
• ระบบการสงตอผูปวย สงตอผูปวยทีเ่ กินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
ของสถานีอนามัยไปยังหนวยบริการประจําที่สถานีอนามัยเขารวมเปนเครือขายทั้งผูปวยนอกและ
ผูปวยใน
• การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการ
สถานีอนามัยในสังกัด
อบต.หากขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเปนเครือขายหนวยบริการตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนดตองถูก กํากับมาตรฐานการใหบริการเชนเดียวกับสถานบริการสุขภาพอื่นโดยระดับ
จังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของแตละจังหวัด
เพื่อทําหนาที่ดังกลาว
เงื่อนไขที่ 3 ระบบการจัดการทางการเงิน
สถานีอนามัยที่ถายโอนไปอบต.จะมีรายไดจากแหลงงบประมาณที่จะดําเนินกิจกรรมดาน
สุขภาพคือ
1) เงินรายไดของทองถิ่นที่จัดเก็บเอง
รัฐจัดเก็บให เงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐ (ดานสาธารณสุข)
2) เงินงบประมาณเหมาจายรายหัวระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนากรณีเขารวม
ใหบริการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา(เงินUC) ซึ่งสถานีอนามัยจะไดรับการจัดสรรประเภท
เงิน
บริการผูปวยนอก(OP) และเงินบริการสงเสริมสุขภาพ (PP) โดยใหสํานักงานหลักประกัน
สุภาพแหงชาติโอนเงินเขาบัญชีของ อบต./เทศบาล
โดยตรงและใหทองถิ่นเปดบัญชีเลมใหม
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เพื่อใชสําหรับกิจการสาธารณสุข โดยเฉพาะการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ของอปท.เวนแต(เงินUC)ใหใชไดเฉพาะกิจการสาธารณสุขเทานั้นประกอบกับเพือ่ ใหเกิดความ
คลองตัวในการใชเงินควรนําระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ พ.ศ.2536
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2544 มาปรับประยุกตใชใน อปท.ดวย ตลอดจนหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไข
การจายเงินคาตอบแทน ตามขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2544 มาบังคับใช
ใน อปท.ดวย เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขที่ถายโอนไปสังกัด อปท.ไดรับเงินเชนเดียวกับบุคลากรที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัดใหตัวแทนฝาย
ทองถิ่นเปนประธานมีหนาที่ซื้อบริการขัน้ พื้นฐานในระดับพื้นที่ และ สปสช.โอนเงินอุดหนุนให อปท.
ในดานภารกิจสาธารณสุขเปนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข การถายโอนสถานีอนามัยไปสังกัด อบต.
หรือเทศบาลจึงเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 มอง
ประโยชนสูงสุดที่ประชาชนพึงไดรับแมการกระจายอํานาจจะมีหลายรูปแบบแตกระทรวงก็เลือกที่จะ
นํารองการถายโอนใหสถานีอนามัยไปสังกัด อบต.กอน
สถานีอนามัยตางๆที่อยูใ นโครงการทดลองนํารองในการถายโอนไปอยูกับองคกรบริหาร
สวนทองถิ่นตามผลการประเมินและสมัครใจ ซึ่งไดมี การประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมในการ
ถายโอนสถานีอนามัยแกองคกรบริหารสวนทองถิน่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุม
ไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการ
เตรียมการในจังหวัดที่จะตองมีการถายโอนสถานีอนามัยจํานวน 35 แหง ใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล 30 แหงในพื้นที่ 23 จังหวัด ตามมติของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เปนเวทีสรางความเขาใจในแนวทางดําเนินการ
เพื่อทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามคูมือการดําเนินงานการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กระทรวงสาธารณสุข
ไดเสนอ
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ แลว ซึ่งคูมือฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดและเนื้อหาในเรื่อง กลไก
กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีประเมินความพรอม อบต. ดังนั้นการสรางความเขาใจรวมกัน จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะ
จะนําไปสูการดําเนินการที่ ชัดเจน เปนรูปธรรมที่สุด
ในขั้นประเมินความพรอมแมวาสวนกลางจะมีการเตรียมการทั้งคูมือ และการสนับสนุน
ทางวิชาการอืน่ ๆ หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ แตจากขอคิดเห็นของทุกฝายทั้งระดับหนวยงานที่หนุน
เสริมการถายโอน องคกรทองถิ่น สอ. เปนตน ยังพบวา ไมไดเนนความเขาใจทั้งระบบของการถาย
โอน
จึงเกิดปญหาอุปสรรคบางประการ กลาวคือ ชวงเวลาในการเตรียมการถายโอนไม
สอดคลองกับระยะเวลาการทําแผนงบประมาณของ อบต. กลาวคือ สวนกลางมีคําสั่งถายโอน
สอ. ไป อปท. ในระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ผานมา ซึ่งระยะเวลาทีค่ วรดําเนินการถายโอน
สอ. ไป อปท. ควร อยูในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเปนชวงเวลาที่องคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
ทําใหในปแรกของการถายโอน อบต.ไมสามารถ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของสาธารณสุขไดอยางเต็มที่ เพราะแผนงานดานสาธารณสุข
ยังไมถูกบรรจุในแผนงบประมาณของ อบต. /ทต. ขณะเดียวกันการถายโอนฯยังมีจุดออนที่สําคัญ
ในการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ การประสานงานไมผานสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ขาดการเตรียมความพรอม เปนการทํางานที่คอนขางฉุกละหุก ไมแจงลวงหนา
ทิศทางการทํางานไมชัดเจน สงผลใหการดําเนินการในขั้นเตรียมความพรอมยังมีจุดที่จะตองปรับปรุง
ตอมามีการติดตามแกไขปญหา จึงขับเคลื่อนงานถายโอนไดคลองตัวมากขึ้น และเปนบทเรียนสําคัญ
ในการถายโอนครั้งตอไป
แมเงื่อนไข หลักเกณฑตางๆ ทีส่ วนกลางไดพัฒนาขึ้นเปนแนวทางในการดําเนินการ
ตั้งแตขั้นเตรียมความพรอมดานแนวคิด การประเมินความพรอม และโดยเฉพาะในขั้นการดําเนินการ
ถายโอนฯ ในภาพรวมโดยกระบวนการสรางความเขาใจยังไมแสดงใหเห็นวาจะสามารถนําไปสูความ
ชัดเจนในแนวทางทุกภาคสวนได
โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่สําคัญในระดับพื้นที่ไดนําไปปฏิบัตพิ บวา
ดําเนินการโดยหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินความพรอมของ
อบต. /ทต. กอนจะมีการถายโอนภารกิจในสวนของ สสจ. มีการสื่อสารในแงหลักการสงแบบสํารวจ
ความสมัครใจมายังเจาหนาที่สอ. อบต. /ทต. เจาหนาที่ไดมีการตอบแบบสอบถามความสมัครใจใน
การที่จะถายโอนมาอยูอบต./ทต.มีการศึกษาคูมือ กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑตางๆที่เกี่ยวของกอน
ตัดสินใจถายโอน หลายประเด็นมีคําถามเพื่อความชัดเจนไปยังสวนกลาง
ขณะเดียวกันยังพบวา ในระดับจังหวัดผูที่มีบทบาทสําคัญคือ นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด และทองถิ่นจังหวัดที่จะตองทําหนาที่สื่อสารกับเจาหนาทีร่ ะดับอําเภอ และระดับพืน้ ที่ในแง
หลักการ และติดตามเรื่องผลการถายหรือไมถายโอนฯ โดยกระบวนการปฏิบตั ิการจริงในพืน้ ที่ ดัง
ตัวอยางการปฏิบัติการในพื้นที่ ตัวอยางอบต.ดานทับตะโก จ.ราชบุรี พบวา อบต.ตองทํา
หนาที่ศึกษาเอกสารเอง หากมีขอสงสัยตองใชวิธีการโทรศัพทสอบถาม ขณะเดียวกันใน อบต.
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน มีการประชาสัมพันธตามเวทีประชาคมหมูบาน สํารวจความคิดเห็นของ
ชาวบาน และทําการเตรียมเอกสารขอมูลเพื่อยื่นขอรับการประเมินความพรอม กรณีที่ชาวบานเห็น
ดวย ประกอบกับมีการศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการถายโอนฯ พบใน อบต.หลายแหง
เชน ที่อบต. หาดทนง จ.อุทัยธานี อบต.วังแขม จ.กําแพงเพชร อบต.วังหมัน จ.ตาก และ อบต.
นาพู
จ.อุดรธานี ไดสะทอนใหเห็นกระบวนการดําเนินการในการถายโอนนั้นไดเกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทางองคการบริหารสวนตําบลไดเตรียมการโดยจัดตั้งคณะทํางานจัด
เตรียมการถายโอนสถานีอนามัย ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคสวน คือ อบต. สอ. และฝายชุมชน (นายก
อบต. เปนประธาน มีประธาน อสม. หมูบาน ผูใหญบา น ประชาชนที่เปนอนุกรรมการถายโอนสถานี
อนามัย ประมาณ 7-11 คน ทั้งนี้เจาหนาที่ฝายการศึกษา ของ อบต. เปนเลขานุการฯ) การถายโอน
สถานีอนามัยทางองคการบริหารสวนตําบลจะออกไปจัดทําประชาคมในหมูบานเพื่อทําความเขาใจ
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และสํารวจความคิดเห็นของชาวบาน และมีการประชุมทําความเขาใจเจาหนาที่ อบต. รวมทั้งขออนุมัติ
จากที่ประชุมสมาชิกสภา อบต. ใหครบถวนกอนดําเนินการ เปนตน
ในแงหลักเกณฑ เงื่อนไขในเรื่องของการบริหารจัดการ บุคลากร เมื่อปฏิบัติจริงเกิดปญหา
อุปสรรคมากมายที่ทําใหการถายโอนฯ ดูเหมือนวาดําเนินการควบคูไปกับการเรียนรูพัฒนา ระเบียบ
การบริหารจัดการไปพรอมกับความไมชดั เจนในระเบียบเงื่อนไขของการบริหารจัดการ และการจัดการ
บุคลากร นับวาเปนประเด็นปญหาสําคัญในลําดับตนๆ ที่ทําใหขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ ที่ถายโอน
มาสังกัด อปท. เกิดความสับสน ไมมั่นใจ ในอีกดานหนึ่งหากผูนําองคกรทองถิ่นเปนนักบริหารจัดการ
มีความเขาใจระเบียบ ขอกฎหมายตางๆ ในลักษณะที่ปรับประยุกตใชได ก็ทาํ ใหสามารถทีจ่ ะแกไข
ปญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องตางๆใหดําเนินตอไปได
3.3 กลไกและกระบวนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบต./ทต.)
3.3.1 ภาพรวมกลไกและกระบวนการดําเนินการถายโอน
ในดานกลไก/กระบวนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งระบบ การขับเคลื่อนกระบวนการขั้นตอนเริ่มตนจากระดับชาติ และระดับกระทรวงหรือ
โยบายสวนกลาง มาถึงระดับภูมิภาค ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ จนถึงระดับชุมชนทองถิ่น
ใน
กระบวนการขัน้ ตอนระดับนโยบายซึ่งมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ คณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจเพื่อบริหารการถายโอน มีกลไกตางๆเพื่อขับเคลือ่ นกระบวนการถายโอนที่สําคัญ มีการเตรียม
ความพรอมจนถึงขั้นอนุมัตกิ ารถายโอนจากสวนกลาง ซึ่งไดกลาวถึงในรายละเอียดขอคนพบในหัวขอ
3.2 ดานปจจัยนําเขาแลว ในสวนนีจ้ ะไดกลาวถึงภาพรวมของกลไก/กระบวนการดําเนินการ ขอ
คนพบตางๆทีเ่ กิดขึ้นจริงในการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นทัง้
ระบบโดยสรุปดังแผนภาพที่ 6
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*ระดับชาติ
*ระดับกระทรวง

คณะกรรมการกระจาย
อํานาจอํานาจระดับชาติ
กระทรวง
สาธารณสุข

- กําหนดนโยบาย
- แตงตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการกลไก
กลไกฯ
กระบวนการหลักเกณฑ
- ประสานงาน
และวิธีประเมินความพรอม

คณะอนุกรรมการ
พัฒนากลไกและ
กระบวนการ
สนับสนุนการถาย
โอนฯ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักเกณฑ
เงื่อนไข/ระบบ/การ
ประเมินความพรอม
ในการถายโอนฯ

คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อบริหาร
การถายโอนฯ

คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและพัฒนา
ระบบการประเมินผล
และถอดบทเรียน
ตลอดการถายโอนฯ

รมต.วาการ กสธ.เปน
ประธาน

-กําหนดหลักเกณฑฯ
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ
ดําเนินการการจัดตั้งอนุฯ และ
การบริหารแผนปฏิบัติการฯ
-ประสานงานกับอปท.
สาธารณสุข
-สนับสนุนงบอุดหนุน

กระทรวง
มหาดไทย

-กําหนด
นโยบาย
-ประสานงาน

กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น

-กําหนดนโยบาย
-ประสานงานกับอปท.
และสาธารณสุข
-สนับสนุนงบอุดหนุน

ทองถิ่นจังหวัดรวมเปน
คณะอนุกรรมการ
สงเสริมการถายโอน
ระดับจังหวัด

กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดาน
สุขภาพ (สพกส.) และ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.)
หนวยงานหลักในการประสานงาน

*ระดับสวนภูมิภาค
(จังหวัด/อําเภอ)

ชุดที่ 1
สาธารณสุข
จังหวัด/
อําเภอ
-ผูวาฯเปนประธานฯ
-สสจ.เปนเลขาฯ
-คก. 18 คน (กําหนด
นโยบายและแนวทาง
การบริหารงาน
ประเมินความพรอม
ประเมินผลหลังถาย
โอนฯ เห็นชอบ กํากับ
ติดตาม รายงานผล
ใหสวนกลางและ
ระดับชาติ)

(ทองถิ่น)

สถานีอนามัย

-สมัครใจถายโอน
-อัตราตามตัวไป
-สิทธิประโยชนและความกาวหนา
-ยืดหยุน คลองตัว ราบรื่น
และเกิดประโยชนประชาชน

แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
สงเสริมการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุข
ใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัด
20 ก.ค. 50

ชุดที่ 2
แตงตั้ง
คณะทํางาน
ประเมินความ
พรอมและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการหลัง
การถายโอน
มี 9 คน

ถายโอน/ไมถา
 ยโอน
(รับโอนฯ อบต.+สอ. 30 พ.ย.
50)

กรณีไมผาน ทบทวนปรับปรุง เตรียมการ
ขอรับการประเมินใหม

แผนภาพที่ 6
แสดงกลไก/โครงสรางในกระบวนการถายโอนสถานีอนามัย
ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น

- จัดกลุม/ประสานรวบรวม
ขอมูล(เลขาฯของอนุฯ
สงเสริม
การถายโอนฯระดับจังหวัด)
-ชวยเหลือสนับสนุน
ขอมูลบริหาร
-กํากับ ดูแล ประเมินผล
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(อบต./ทต.)

-ธรรมาภิบาลดีเดน
- มีงบฯดําเนินงานสาธารณสุข
รวมกองทุน สปสช.
-จัดเวทีประชาคมในหมูบาน
ประชุมสภาฯขอมติ
- เสนอขอรับการถายโอนฯ
-จัดทําแผน นโยบาย งบฯ กําหนด
โครงสราง กรอบ อัตรากําลังคนเพื่อ
จัดการงานสาธารณสุข
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จากแผนภาพที่ 6 ระบบโครงสรางที่ดูแลในการขับเคลื่อนการถายโอนมี 3 ระดับ คือ
ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับภูมภิ าค การดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท.
มีการดําเนินการตามกลไก ดังนี้
1) กอนการถายโอน
1.1) กลไกระดับชาติ
ประกอบดวยคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนขั้นตอนฯมาตรา 12
และ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมของ อปท. กําหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนฯ ในระดับจังหวัด กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการ
บริหารแผนปฏิบัติการในเรือ่ งสาธารณสุข (ดานภารกิจ ทรัพยสินและบุคลากร) และรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานใหคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ
ตามคําสั่งคณะกรรมการกระจาย
อํานาจฯ ที่ 8 /2545 ลงวันที่ 24 ก.ค. 45) ใหสามารถรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2) กลไกระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข มีคณะกรรมการกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ วิธกี าร
ประเมินความพรอมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัย
ตามคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุขที่ 715 /2549 โดยมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนากลไก กระบวนการและวิธีการ
ประเมินความพรอมของ อปท. เพื่อรองรับการถายโอน และดําเนินการทดลองปฏิบัตใิ นบางพื้นที่ที่มี
ความพรอม เพื่อใหสามารถนําไปขยายตามแผนกระจายอํานาจใหแก อปท.
มีคณะอนุกรรมฯ 3 คณะ เพื่อทําใหการถายโอนดําเนินการไดตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข ประกอบดวย
(1) คณะอนุกรรมการการพัฒนากลไก และกระบวนการในการสนับสนุนการ
ถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณาแนวทาง กลไก
กระบวนการในการถายโอนฯ
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข และระบบ/กลไกการประเมิน
ความพรอมในการถายโอนฯ โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระบบ กลไกการประเมิน
ความพรอมในการถายโอนฯ และเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ
(3) คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลและถอดบทเรียน
จากการทดลองการถายโอนฯ ทําหนาที่ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผล และถอดบทเรียน
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คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะดังกลาว มีอํานาจหนาที่ตามคําสั่งคณะกรรมการ
กําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอม อปท.เพื่อรองรับการถายโอนฯ
โดยกําหนดใหกลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) และสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตรเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน
1.3) กลไกระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด มีการสรรหาคณะอนุกรรมการฯโดย ผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่ง
สําเนาคําสั่งใหกระทรวงสาธารณสุข
คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินความพรอมฯ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆ ไดวางแผนงานการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2550
การจัด
ประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมในการถายโอนสถานีอนามัยแกองคกรบริหารสวนทองถิ่น เปนเวที
สรางความเขาใจในแนวทางดําเนินการ เพื่อทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตามคูมือการดําเนินงานการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับ กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้ง
หลักเกณฑ เงือ่ นไข และวิธปี ระเมินความพรอม อบต.
กระบวนการในระดับภูมภิ าค ครอบคลุมตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ จนถึงทองถิ่น รวมกัน
ผลักดันการดําเนินงานถายโอนในรูปของคณะอนุกรรมการสงเสริมการโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการกระจายอํานาจระดับชาติ และมี
มติใหแตงตัง้ คณะประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประเมินผลการ
ดําเนินงานหลังการถายโอนภารกิจสาธารณสุข
สวนกระบวนการดําเนินงานถายโอนฯในระดับพืน้ ที่การดําเนินงานในระดับ
พื้นที่(ระดับทองถิ่น) องคกรบริหารสวนตําบล/ เทศบาลตําบล ไดมีจัดประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผูเขาประชุมประกอบดวย สมาชิกสภาอบต. และทีมบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เจาหนาที่สถานีอนามัย เปนเวทีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการรับโอนสถานีอนามัยทั้งสองแหง
และมีการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นประชาชน
โดยตัวแทนสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ หรือบางแหงมีการทําประชาคมในระดับหมูบาน เปนตน เพื่อนํามาพิจารณารวมกันในเวที
ดังกลาวจะถายโอน หรือขอรับการประเมินความพรอมหรือไม หากขอรับก็ดําเนินการตามขั้นตอน
กลาวคือ อปท. สงใบสมัครขอรับการประเมินตามแบบฟอรมเอกสารและสถานทีท่ ี่กําหนด
จากนั้นคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแก อปท. ระดับ
จังหวัด พิจารณาและดําเนินการประเมิน โดยคณะทํางานประเมินความพรอม ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท. ระดับจังหวัดรายงานผลตามเอกสาร แบบฟอรมที่กําหนด เพื่อขอ
อนุมัติสวนกลาง
โดยกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ แจงสวนภูมิภาคพรอมมอบอํานาจ
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สุดทายคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก
อปท.ระดับจังหวัดโดย
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
แจงอปท.ที่ไดรับอนุมัติ
กําหนดวันและดําเนินการมอบโอนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด ซึ่งในการถายโอนสถานี
อนามัยไปสังกัด อบต.หรือเทศบาลจึงเปนไปตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542
ซึ่งมองประโยชนสูงสุดที่ประชาชนพึงไดรับแมการกระจายอํานาจจะมีหลาย
รูปแบบแตกระทรวงก็เลือกที่จะนํารองการถายโอนใหสถานีอนามัยไปสังกัด อบต.กอน สถานีอนามัย
ตางๆที่สมัครใจถายโอน จึงเปนสถานีอนามัยทดลองนํารองในการถายโอนไปอยูกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) หลังการถายโอนฯ
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะทํางานประเมินความ
พรอมและประเมินผลการดําเนินการหลังการถายโอนฯ ไดมีการติดตามประเมินผลการถายโอนฯ และ
อธิบดีกรมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดมีการตรวจเยีย่ มรับฟงปญหา และให
คําแนะนําหลังการถายโอน
และถึงแมวาจะมีการดําเนินการตามกลไกสามารถขับเคลื่อนไปราบรื่น
พอสมควร โดยเฉพาะกลไกในระดับกระทรวง ซึง่ เปนกลไกหนุนเสริมงานทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบตั ิการ โดยมีเครื่องมือสําคัญคือ จัดทําคูมือการดําเนินการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก
อปท. กฎหมาย ระเบียบการจัดการการเงิน บุคลากร และทรัพยสิน และกลไกระดับจังหวัด ยังมีความ
ไมชัดเจน ทําใหเกิดความลาชาทั้งในชวงการประเมินความพรอม และในชวงการดําเนินการหลังการ
ถายโอน
ขณะเดียวกันการหนุนเสริมในการบริหารจัดการ วิชาการในชวงดําเนินการทั้งระหวาง
และหลังการถายโอนยังไมเต็มที่ ทําใหกระทบกระเทือนงานถายโอนทั้งระบบทั้งในเรื่องการบริหาร
บุคลากร การเงิน เปนตน ดังเชน มีเจาหนาที่จากพื้นที่สอ.คลองหินปูน จ.สระแกว สอ.หนองตาเยา
สอ.หนองหวา จ.บุรีรัมย อยากขอโอนกลับเนื่องจากกังวลใจในตําแหนงงาน ความกาวหนา และเกรง
วาจะไมไดรับการดูแลเหมือนแตกอน
ปญหาดังกลาวก็เปนสวนหนึ่งที่สะทอนวาการเตรียมความ
พรอมยังไมชัดเจน ขณะเดียวกัน ระบบที่จะเอื้ออํานวยในการบริหารจัดการงาน เงิน คน ก็ไมชัดเจน
เชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาภายใตกลไก และกระบวนการในการดําเนินการถายโอน และชวง
ระยะเวลา
ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหกระบวนการขั้นตอนที่สําคัญดําเนินการไปอยางรวดเร็ว
เนื่องจากเวลาจํากัด
ขอคนพบภายใตกลไกการดําเนินการในระบบการถายโอนทุกระดับ มีการ
ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ ในชวงระยะเวลาที่กําหนด ดังสรุปภาพรวมตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สรุปภาพรวมขอคนพบภายใตกลไกการดําเนินการในระบบการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
ระดับ

อํานาจหนาที่

ชาติ
- คณะอนุกรรมการ
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ขั้นตอนฯมาตราที่ 12
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินความพรอม แนวทาง ขั้นตอน /
ถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุขแก อปท. วิธีการดําเนินการจัดตั้งอนุฯระดับจังหวัด และการบริหารแผนปฏิบัติ
การสาธารณสุข (ในการถายโอนภารกิจ ทรัพยสิน และบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการรายงานความกาวหนาตอ
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ
กระทรวง
- คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ พัฒนากลไก กระบวนการ/วิธีการประเมินความพรอมของ อปท. ใน
นําไปขยายผลตาม
หลักเกณฑวิธีการประเมินความพรอม อปท. การดําเนินการทดลองการถายโอนในพื้นที่
เพื่อรองรับการถายโอนฯ
แผนการกระจายอํานาจใหแก อปท.ตอไป
-คณะอนุกรรมการพัฒนากลไก
และ พิจารณาแนวทาง กลไก กระบวนการในการถายโอนฯ
กระบวนการในการสนับสนุนการถายโอนฯ
- คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระบบ/กลไกการประเมินความพรอมใน
การถายโอนฯ เสนอปรับปรุงกฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบตางๆ ให
ระบบ/กลไกการประเมินความพรอมในการ
ถายโอนฯ
การดําเนินการถายโอนฯไปได

ระยะเวลา

ผลที่เกิดขึ้น

ตามคําสั่งคณะกรรมการ
จัดตั้งคณะอนุฯระดับจังหวัด
กระจายอํานาจฯที่ 8/2545 เพือ่ ขับเคลื่อนงานถายโอน
วันที่ 24 ก.ค. 45

ตามคําสั่งกระทรวง
715/2549
-

สธส.ที่ มีคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ
ขับเคลื่อนงาน โดยชุดที่เปน
กลไกประสานงานหลักกับ
ระดับปฏิบัติการคือ
กลุม
สนับสนุนและพัฒนาการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพ
(สพกส.) / สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร (สนย.)
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ตารางที่ 6 สรุปภาพรวมขอคนพบภายใตกลไกการดําเนินการในระบบการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ (ตอ)
ระดับ
กระทรวง (ตอ)
- คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลและถอดบทเรียนจากการทดลอง
การถายโอนฯ
- กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจ
ดานสุขภาพ(สพกส.) / สํานักนโยบายและยุทธ
ศาสตร (สนย.)
ภูมิภาค(จังหวัด อําเภอ ทองถิ่น)
-คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขใหแก อปท. ระดับจังหวัด (ผูวาฯ
เปนประธาน)

อํานาจหนาที่
ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินฯและถอดบทเรียน

การประสานงานกับทุกฝาย

กําหนดนโยบายการบริหารใหสอดคลองกับสวนกลาง ประเมินความ
พรอม เห็นชอบ และกํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลให
สวนกลางและระดับชาติ กําหนดมาตรฐานสาธารณสุข ชวยเหลือ
สนับสนุนงานดานแผน บุคลากรและเสริมสรางสมรรถะของ อปท.
- คณะทํางานประเมินความพรอมของ อปท. ประเมินความพรอม ตามหลักเกณฑ คูมือ ประเมินความสําเร็จตาม
และประเมินผลการดําเนินงานหลังถายโอนฯ แผนการกระจายอํานาจ /การดําเนินงานสาธารณสุข จัดใหมีกลุม
งานประสานงาน รวบรวมขอมูล ชวยเหลือ สนับสนุน และเสริมสราง
สมรรถนะของอปท.เพื่อรองรับการถายโอนฯ
อปท. ประชุมเตรียมความพรอมในการถายโอนฯ
อปท. ยื่นความจํานงขอรับการถายโอน
ลงนามถายโอนฯ
รับโอนฯอบต.และสอ.

ระยะเวลา

ผลที่เกิดขึ้น

กลุมสนับสนุนและพัฒนาการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพ
อนุฯทั้ง 3 คณะกําหนดใหทํา (สพกส.) / สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร (สนย.)
หนาที่

แตงตั้งโดยคณะอนุฯเฉพาะกิจ แตงตั้งคณะทํางานประเมิน
เพื่อบริหารงานถายโอนฯ
ความพรอม ฯ
กรกฎาคม 2550
ส.ค. 2550
แตงตั้งกลาง ต.ค. 50
และประเมินความพรอม อปท.
ชวง ปลายต.ค. – พ.ย. 50 (สง
ให กสธ.)
ปลาย ก.ย.2550
ปลาย ก.ย.-กลาง ต.ค. 2550
พ.ย. 50
มี.ค. 51

มาจาก สสจ. สสอ. สอ. อบต.
ผูทรงคุณวุฒิ รวม 9 คน

จัดเวทีสัมมนาฯ
สวนกลางรับเรื่อง
กระบวนการระดับจังหวัด
อบต.ไดรับเรื่อง กลางมิ.ย. 51
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กลาวโดยสรุป ภายใตกลไกและกระบวนการในการดําเนินการการถายโอนฯภายใต
ระบบโครงสรางดังกลาว ไดดําเนินการตามกลไก ตั้งแตกลไกระดับชาติจนถึงระดับภูมิภาค โดย
สวนใหญจะมีปญหาในขั้นการประเมินความพรอมการถายโอน
เนื่องจากคูมือดําเนินการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้
ไดมีรูปแบบในการจัดประชุมสัมมนาชี้แจง
เพื่อเตรียมความพรอมในการถายโอนเพียงเบื้องตนเทานั้น ไมมีรูปแบบกระบวนการที่ชัดเจนในการ
สรางความเขาใจไปควบคูกบั การแจกคูมือ สัมมนา ขณะเดียวกันในการสนับสนุนดานวิชาการและ
คําปรึกษาจากคณะกรรมการสงเสริมการถายโอนเปนไปอยางจํากัด ตองยึดตัวเอกสารเปนหลัก เชน
ในพื้นที่ สอ. บานโกรกสิงขร อบต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อ อบต.ไดรับแบบประเมิน
ความพรอม ตองดําเนินการศึกษาเอกสารเองทั้งระบบ กรณีมีขอ สงสัยก็สอบถามเปนครั้งๆไป ซึ่ง
คณะกรรมการสงเสริมการถายโอนก็มิไดมาใหคําแนะนําโดยตรง หรือกรณีที่ สอ.บานปรก อบต.บาน
ปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม คณะอนุกรรมการสงเสริมภารกิจการถายโอนฯในระดับจังหวัด ยังไม
สามารถปฏิบตั ิงานไดเต็มที่ เนื่องจากเปนเรื่องใหม และยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ทําให
งานถายโอนยังติดขัดทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ในพื้นที่อื่นๆ ก็ประสบปญหาไม
แตกตางกัน
ภาพสะทอนสําคัญที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายโอนฯ ทิศทางการดําเนินการ และผลที่
เกิดขึ้นวาการถายโอนไดนําไปสูแนวทางการสรางเสริมสุขภาพในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม
อยางไร
ขณะเดียวกันภาคประชาชนที่รับบริการในระดับพื้นที่ไดเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการดังกลาวมาก
นอยเพียงใด โดยในรายงานภาพรวมนี้จะไดกลาวถึงขั้นตอนที่สาํ คัญเกี่ยวกับการสรางความเขาใจ
เรื่องการถายโอนใหภาคประชาชนผูรับบริการ การมีสวนรวมในกระบวนการถายโอนสถานีอนามัย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระบวนการในการติดตามสนับสนุนหลังการถายโอนฯ โดยใน
การนําเสนอในบางประเด็นจะผสมผสานขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งทุกประเด็นมีสวน
สําคัญที่สงผลตอการถายโอนในปจจุบัน รายละเอียดพอสรุปไดดังนี้

3.3.2 การสรางความเขาใจเรื่องการถายโอนใหภาคประชาชนผูรับบริการในพื้นที่
ทั้งกอนและหลังการถายโอน
ในชวงกอนการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนที่จะมี
การประเมินความพรอม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑตางๆจากสวนกลาง ในระดับพื้นที่นอกจากจะมีการ
ประชุมในระดับองคกรแลว ยังมีการจัดเวทีประชาคม เพื่อขอขอคิดเห็นจากประชาชนการสรางความ
เขาใจเรื่องการถายโอนในพื้นที่
โดยเฉพาะกับประชาชนหรือชาวบานในชุมชนที่เปนผูรบั บริการ
ทางดานสุขภาพในรูปแบบตางๆ ทั้งการสอบถามขอคิดเห็น จัดเวทีประชาคม เปนตน สวนในชวง
หลังการถายโอน มีหลายพื้นที่ที่มีความชัดเจน มีชองทางในการประชาสัมพันธอยูตลอดเวลา โดย
เฉพาะที่พื้นที่ สอ. ศาลาบางปู สอ.ปากพูน และพื้นที่อื่นๆ ดังแผนภูมิที่ 1-2
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แหลงขอมูลการถายโอนของประชาชนผูรับ บริการในพื้นที่
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แผนภูมที่ 2 ภาพรวมของแหลง/วิธีการการรับทราบขอมูลขาวสารเรื่องการถายโอนสถานี
อนามัยของประชาชนในพื้นที่
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จากแผนภูมิที่ 1และ2 ผลการวิเคราะหความเขาใจกระบวนการดําเนินงานในการถายโอนฯ
ในภาพรวมพบวา ภาคประชาชนจํานวน 8,199 ตัวอยาง สวนใหญแลวประชาชนใหความสนใจและ
ติดตามขาวการถายโอนสถานีอนามัยไปอยูในความดูแลของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และทราบวา
มีการถายโอนสถานีอนามัยมีจํานวนถึง รอยละ 62.9 ในขณะที่ไมทราบเรือ่ งการถายโอนสถานี
อนามัยมีเพียงรอยละ 37.1 โดยประชาชนสวนใหญทราบขาวเรือ่ งการถายโอนสถานีอนามัยไปอยู
อบต./ทต. จากแหลงตางๆทั้งภายใน และผานสื่อดวยวิธีการทราบจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) คิดเปนรอยละ 34.1 รองลงมาไดแก ประชาสัมพันธเสียงตามสาย (หอกระจายขาว)
คิดเปนรอยละ 30.0 ทราบจากเวทีประชาคม คิดเปนรอยละ 23.2 จาก แบบสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน คิดเปนรอยละ 21.5
ทราบขาวดวยวิธีอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.9 จากสื่อวิทยุ
โทรทัศนคิดเปนรอยละ2.5 และ จากสื่อหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 2.4 โดยกระบวนการสรางความ
เขาใจในพื้นที่ หลายพื้นที่ที่ถายโอนไปแลว ไดสะทอนใหเห็นกระบวนการในการดําเนินการ ที่ไม
แตกตางกันนักในแงกระบวนการ

3.3.3

การมีสวนรวมในกระบวนการถายโอนของสถานีอนามัย องคการบริหารสวน
ตําบล และประชาชน
ในภาพรวมผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต./ทต.) ทุกแหงใหความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทียบเทากับโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ กอนมี
การถายโอนฯมีการดําเนินการดานสาธารณสุขทั้งในเรื่องการรณรงค ปองกัน อยางตอเนื่อง หลังจาก
มีการถายโอนฯยิ่งมีความชัดเจนทั้งในแงโครงสรางขององคกร ที่มีการเปดกรอบงานโดยการจัดตั้ง
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในองคกรไวรองรับในทุกสอ.ที่ถายโอน
การมีสวนรวมของประชาชน จากกรณีการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในภาพรวมพบวา การวิเคราะหบทบาท / ระดับการมีสวนรวมจากกรณีการถายโอนฯ (ทั้ง
กอนและหลังการถายโอนฯ) พบวาดานการมีสวนรวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเรื่องการ
ถายโอนฯ สวนใหญไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกอนถายโอน คิดเปนรอยละ 60.7 หลัง
ถายโอนจํานวน รอยละ 54.8 แตรับทราบขอมูล/รวมแสดงความคิดเห็น กอนถายโอน คิดเปนรอย
ละ 34.6 หลังถายโอนจํานวน คิดเปนรอยละ 35.5 รวมตัดสินใจกอนถายโอน คิดเปนรอยละ5.0
หลังถายโอน คิดเปนรอยละ5.6 มีสวนรวมปฏิบตั ิ/คณะกรรมการ กอนถายโอน คิดเปนรอยละ 1.9
หลังถายโอน คิดเปนรอยละ 2.7 และมีสวนรวมรับประโยชน กอนถายโอน คิดเปนรอยละ8.8 หลัง
ถายโอนคิดเปนรอยละ 11.9
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิ่น เชน จัดทําโครงการเพื่อรับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนสุขภาพ/จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ/จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของทองถิ่น ฯลฯ
สวนใหญไมมสี วนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิ่น กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 60.5 หลัง
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ถายโอนจํานวน คิดเปนรอยละ 43.6 รับทราบขอมูล/รวมแสดงความคิดเห็น กอนถายโอนคิดเปน
รอยละ 31.8 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 30.5 รวมตัดสินใจกอนถายโอนคิดเปนรอยละ5.2 หลัง
ถายโอน คิดเปนรอยละ5.9 มีสวนรวมปฏิบัติ/คณะกรรมการ กอนถายโอนคิดเปนรอยละ1.9 หลัง
ถายโอนคิดเปนรอยละ 3.4 และมีสวนรวมรับประโยชน กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 10.3 หลังถาย
โอน คิดเปนรอยละ 13.7
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน
ดานการ
สงเสริมสุขภาพ (เชน การออกกําลังกาย กลุม ชมรมผูสูงอายุฯ ฯลฯ) สวนใหญมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานสาธารณสุข/ดานสุขภาพของชุมชน ดานการสงเสริมสุขภาพ กอนถายโอนจํานวน คิด
เปนรอยละ 50.7 สวนหลังถายโอนสวนใหญไมมีสวนรวม คิดเปนรอยละ 52.9 รวมรับทราบขอมูล/
รวมแสดงความคิดเห็น กอนถายโอนจํานวน คิดเปนรอยละ 38.5 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 37.0
รวมตัดสินใจกอนถายโอน คิดเปนรอยละ4.9 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ6.1 มีสวนรวมปฏิบตั ิ/
คณะกรรมการ กอนถายโอน คิดเปนรอยละ4.1 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 5.1 และมีสวนรวมรับ
ประโยชน กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 14.8 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 18.2
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ดานปองกัน
ควบคุมโรค (เชน ฉี่หนู ไขเลือดออก เอดส ฯลฯ ) สวนใหญไมมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
สาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ดานปองกันควบคุมโรค กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 62.3
หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 66.3 รับทราบขอมูล/รวมแสดงความคิดเห็น กอนถายโอนคิดเปนรอยละ
45.8 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 44.3 รวมตัดสินใจกอนถายโอนคิดเปนรอยละ 5.3 หลังถายโอนคิด
เปนรอยละ 5.9 มีสวนรวมปฏิบัติ/คณะกรรมการ กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 3.9 หลังถายโอน คิด
เปนรอยละ 4.5 และมีสวนรวมรับประโยชน กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 24.9 หลังถายโอน คิดเปน
รอยละ 28.3
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน
ดานการ
รักษาพยาบาล (เชน รักษาอาการเจ็บปวยโรคตางๆ ฯลฯ ) สวนใหญไมมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
สาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ดานการรักษาพยาบาล กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 58.3
หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 62.1รับทราบขอมูล/รวมแสดงความคิดเห็น กอนถายโอนคิดเปนรอยละ
37.7 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 36.9 รวมตัดสินใจกอนถายโอนคิดเปนรอยละ 5.3 หลังถายโอนคิด
เปนรอยละ 5.3 มีสวนรวมปฏิบัติ/คณะกรรมการ กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 3.0 หลังถายโอนคิด
เปนรอยละ 4.3 และมีสวนรวมรับประโยชน กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 25.8 หลังถายโอนคิดเปน
รอยละ 29.1
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ดานการฟนฟู
สภาพ (เชน ผูพิการตางๆ ฯลฯ ) สวนใหญไมมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพ
ของชุมชน ดานการฟนฟูสภาพ กอนถายโอน คิดเปนรอยละ 56.9 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ
50.8 รวมรับทราบขอมูล/รวมแสดงความคิดเห็น กอนถายโอน คิดเปนรอยละ 33.6 หลังถายโอน
คิดเปนรอยละ 34.1 รวมตัดสินใจกอนถายโอนคิดเปนรอยละ 4.7 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 5.0 มี
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สวนรวมปฏิบตั ิ/คณะกรรมการ กอนถายโอนคิดเปนรอยละ2.1 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 3.5 และมี
สวนรวมรับประโยชน กอนถายโอน คิดเปนรอยละ 11.0 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 14.0
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน
การสงตอ
ผูปวย (เชน การสงตอผูปวยจากสถานีอนามัย ไป โรงพยาบาล ฯลฯ )สวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานสาธารณสุข/เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ดานการสงตอผูปวย กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 53.5
แตหลังถายโอนมีสวนรวมนอยลงคิดเปนรอยละ 47.9 รับทราบขอมูล/รวมแสดงความคิดเห็น กอน
ถายโอนคิดเปนรอยละ 35.8 หลังถายโอน คิดเปนรอยละ 35.3 รวมตัดสินใจกอนถายโอนคิดเปนรอย
ละ4.6 หลังถายโอน คิดเปนรอยละ 5.0 มีสวนรวมปฏิบัติ/คณะกรรมการ กอนถายโอนคิดเปนรอยละ
2.2 หลังถายโอนคิดเปนรอยละ 3.9 และมีสวนรวมรับประโยชน กอนถายโอนคิดเปนรอยละ 13.1
หลังถายโอน คิดเปนรอยละ 18.0 การมีสวนรวมของประชาชนจากกรณีการถายโอนสถานีอนามัยไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงการมีสวนรวมของประชาชน จากกรณีการถายโอนสอ.ไป อบต./เทศบาล
บทบาท/ระดับการมีสวนรวมจากกรณีการถายโอนฯ(ทั้งกอนและหลังการถายโอนฯ)
ประเด็น/ ขั้นตอนเกี่ยวกับการถายโอน
1.การมีสวนรวม
2. รับทราบขอมูล/รวม
3.ตัดสินใจ
4. ปฏิบัติ/
5. รับประโยชน
สอ. ไป อบต./เทศบาล
แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
การมีสวนรวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเรื่องการถายโอนฯ
-กอนถายโอนฯ
39.3
60.7
34.6
65.4
5.0
95.0
1.9
98.1
8.8
91.2
-หลังถายโอนฯ
45.2
54.8
35.5
64.5
5.6
94.4
2.7
97.3
11.9
88.1
การมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิ่น เชน จัดทําโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสุขภาพ/ จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ/จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ทองถิ่น ฯลฯ
-กอนถายโอนฯ
39.5
60.5
31.8
68.2
5.2
94.8
1.9
98.1
10.3
89.7
-หลังถายโอนฯ
56.4
43.6
30.5
69.5
5.9
94.1
3.4
96.6
13.7
86.3
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/ดานสุขภาพของชุมชน
1) ดานการสงเสริมสุขภาพ (เชน การออกกําลังกาย กลุม ชมรมผูสูงอายุฯ ฯลฯ)
-กอนถายโอนฯ
50.7
49.3
38.5
61.5
4.9
95.1
4.1
95.9
14.8
85.2
-หลังถายโอนฯ
47.1
52.9
37.0
63.0
6.1
93.9
5.1
94.9
18.2
81.8
2) ดานปองกันควบคุมโรค (เชน ฉี่หนู ไขเลือดออก เอดส ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
37.7
62.3
45.8
54.2
5.3
94.7
3.9
96.1
24.9
75.1
-หลังถายโอนฯ
33.7
66.3
44.3
55.7
5.9
94.1
5.4
94.6
28.3
71.7
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ตารางที่ 7 แสดงการมีสวนรวมของประชาชน จากกรณีการถายโอนสอ.ไป อบต./เทศบาล (ตอ)
บทบาท/ระดับการมีสวนรวมจากกรณีการถายโอนฯ(ทั้งกอนและหลังการถายโอนฯ)
ประเด็น/ ขั้นตอนเกี่ยวกับการถายโอน
1.การมีสวนรวม
2. รับทราบขอมูล/รวม
3.ตัดสินใจ
4. ปฏิบัติ/
5. รับประโยชน
สอ. ไป อบต./เทศบาล
แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการ
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
3) ดานการรักษาพยาบาล (เชน รักษาอาการเจ็บปวยโรคตางๆ ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
41.3
58.3
37.7
62.3
5.3
94.7
3.0
97.0
25.8
74.2
-หลังถายโอนฯ
37.9
62.1
36.9
63.1
5.3
94.7
4.3
95.7
29.1
70.9
4) ดานการฟนฟูสภาพ (เชน ผูพิการตางๆ ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
56.9
43.1
33.6
66.4
4.7
95.3
2.1
97.9
11.0
89.0
-หลังถายโอนฯ
50.8
49.2
34.1
65.9
5.0
95.0
3.5
96.5
14.0
86.0
5) การสงตอผูปวย (เชน การสงตอผูปวยจากสถานีอนามัย ไป โรงพยาบาล ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
53.5
46.5
35.8
64.2
4.6
95.4
2.2
97.8
13.1
86.9
-หลังถายโอนฯ
47.9
52.1
35.3
64.7
5.0
95.0
3.9
96.1
18.0
82.0
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3.3.4 การติดตามสนับสนุนหลังการถายโอน
การติดตามสนับสนุนหลังจากที่มีการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแลว ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารเทศบาล ทําหนาที่ดูแลในการมอบหมาย
นโยบาย การทํางานดานสุขภาพของตําบล มีการเปดกรอบงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
สนับสนุนงบประมาณใหกับสถานีอนามัยในดานตางๆ ในการดําเนินงานดานสุขภาวะของประชาชนใน
พื้นที่ เมื่อถายโอนแลว การเสนอแผน การเบิกจายงบประมาณอยูที่องคการบริหารสวนตําบล ทําให
ลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ การทํางานคลองตัวมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามการดําเนินงานของสถานีอนามัยยังคงตองการสนับสนุนเชิงวิชาการ การให
คําปรึกษา แนะนําจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขจังหวัดและ โรงพยาบาลอยูตอไป
เชน ในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย เปนตน
นอกจากนั้นยังมีคณะติดตามการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง
จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยีย่ มรับฟงปญหา และ
ขอเสนอแนะจากเจาหนาที่สถานีอนามัยและองคการบริหารสวนตําบลเปนระยะ เจาหนาที่ไดสะทอน
ปญหา ความไมชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการบริหารงาน เงิน บุคลากร แกคณะผูตรวจเยีย่ มจาก
กระทรวง ในหลายๆเรื่องยังไมเกิดความชัดเจนจากระดับนโยบาย และไมไดรับการตอบสนองที่ทัน
เหตุการณนัก
ในภาพรวมผลจากการดําเนินงานดานสุขภาพที่ผานมา องคกรปกครองในพื้นที่ตางๆ ผานการ
ประเมินความพรอม โดยเฉพาะ อบต..บานปรก จ.สมุทรสงครามยังไดรับรางวัลองคกรขนาดเล็กที่
ทํางานเพื่อสุขภาพ “หัวใจดี มีหุนสวย รวยพลัง”
กลาวโดยสรุป ในการกระบวนการถายโอนฯ มีผลดีที่เกิดขึ้นมากมาย ที่ชวยใหการ
บริหารจัดการหลังการถายโอนมีความตอเนื่อง และมีประเด็นที่คนพบวา หากผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนนักบริหารจัดการจะสามารถฝาดานเริ่มตนของการถายโอน
ทีตองอาศัยพลังจากทุกสวน
ความรวมมือ การเรียนรู ปรับตัว และการจัดการบนเหตุผล แนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพสู
ทองถิ่นจะมีความตอเนื่อง โดยผลดีนั้นครอบคลุมทั้งในเรื่องการบริหารทรัพยากร การประสานงาน การ
บริหารงาน การบริการสุขภาพ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในแนวทางที่ดขี ึ้น ทั้งในแงความรวดเร็ว
ลดขั้นตอน และความสอดคลองกับทองถิ่นตามความหลากหลายของพื้นที่ โดยเฉพาะสิ่งทีพ่ ื้นที่ตองการ
คือ การไดรับฟงขอคิดเห็น สรุปบทเรียน แลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน จะทําใหการถายโอนสามารถมีพลัง
ขับเคลื่อนไดตอไป รายละเอียดผลผลิต และผลที่เกิดขึ้น ปจจัยที่ทาํ ใหการถายโอนเปนไปได ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการถายโอนฯ จะไดกลาวถึงในบทตอไป

บทที่ 4
ผลผลิต ( Product ) และผลที่เกิดขึ้น ( Output )
จากการถายโอนสถานีอนามัยไปยังครององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในบทนี้จะกลาวถึงขอคนพบ 4 สวนหลักๆ คือ สวนที่ 1 ผลผลิตของโครงการฯ (Product)
ดานตางๆและปจจัยที่ทําใหการถายโอนเปนไปไดดวยดี สวนที่ 2 ผลที่เกิดขึ้นของโครงการฯ(Output)
ทั้งในดานกระบวนทัศน นโยบายและยุทธศาสตรในพืน้ ที่ การบริหารจัดการเพื่อรองรับการถายโอนฯ
ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน เงิน คน เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ ยาและเวชภัณฑ และ
ในการใหบริการประชาชนของสถานีอนามัยของชุมชน เปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอนสถานี
อนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการถาย
โอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรคในการถายโอนสถานี
อนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยขอคนพบตางๆ จะอธิบายผสมผสานขอมูลทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลผลิตของโครงการฯ (Product)
ดานผลผลิตของโครงการ จะไดวิเคราะหถึงรูปแบบการถายโอนและระบบการถายโอนภายใต
แนวคิดเชิงระบบในกรอบคิดการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
4.1.1 รูปแบบการถายโอน
ในภาพรวมการถายโอนมีหลายรูปแบบตามเงื่อนไขหลักเกณฑ และความสมัครใจ
โครงการทดลองการถายโอนฯที่ผานมา โดยกระบวนการที่ดําเนินมาตั้งแตตน พบวา ในแงพื้นที่ มีสอ.
ที่ถายโอนมาทั้งหมดกรณีมี1 หรือมากกวา 1 สอ.ในเขตรับผิดชอบของ อปท.บางพื้นที่ถายโอนมาแหง
เดียว บางพืน้ ที่มาเปนพวง หรือถายโอนมาทั้งหมด ความหลากหลายของรูปแบบขึ้นอยูกบั ความ
พรอม ความสมัครใจ และการผานการประเมินตามเงื่อนไขหลักเกณฑการถายโอนสถานีอนามัยไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปภาพรวมไดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 รูปแบบการถายโอนสถานีอนามัยทั้ง 22 แหงที่ถายโอน
ลํา
ดับที่

สถานีอนามัย

พื้นที่ที่ถายโอน
อบต./ทต

รูปแบบที่ 1 ถายโอนสอ. และบุคลากรมาทั้งหมด
1
บึงยี่โถ
ทต.บึงยี่โถ
2
เกาะขวาง
อบต.เกาะขวาง
3
คลองตาสูตร
อบต.คลองหินปูน
4
คลองหินปูน
5
บานปากพูน
อบต.ปากพูน

อําเภอ/จังหวัด

ธัญบุรี/ ปทุมธานี
เมือง/ จันทบุรี
วังน้ําเย็น/ สระแกว
เมือง/ นครศรีธรรมราช

รูปแบบที่ 2 ถายโอนสอ.มาทั้งหมด และบุคลากรมาบางสวน
1
นาคันหัก
อบต.พระเพลิง
เขาฉกรรจ/ สระแกว
2
เขาสามยอด
ทต.เขาสามยอด
เมือง/ ลพบุรี
3
บานหมอ
อบต.บานหมอ
เมือง/ เพชรบุรี
4
บางนมโค
อบต.บางนมโค
เสนา/ พระนครศรีอยุทธยา
5
บานฆอง
ทต.บานฆอง
โพธาราม/ ราชบุรี
อบต.วังแขม
คลองคลุง/ กําแพงเพชร
6
วังแขม
7
บอทอง
8
หาดทนง
อบต.หาดทนง
เมือง/ อุทัยธานี
9
ศาลาบางปู
อบต.ปากพูน
เมือง/ นครศรีธรรมราช
รูปแบบที่ 3 ถายโอนสอ.มาบางสวน และบุคลากรมาทั้งหมด
1
นาพู
อบต.นาพู
เพ็ญ/ อุดรธานี
2
หนองตาเยา
ทต.หนองแวง
ละหานทราย/ บุรีรัมย
3
อบต.บานปรก
อบต.บานปรก
เมือง/ สมุทรสงคราม
4
เฉลิมพระเกียรติ อบต.วังศาลา
ทามวง กาญจนบุรี
5
ลําปางหลวง
อบต.ลําปางหลวง
เกาะคา/ ลําปาง
รูปแบบที่ 4 ถายโอนสอ. และบุคลากรมาบางสวน
20
บานโกรกสิงขร
อบต.ดานทับตะโก จอมบึง/ ราชบุรี
21
บานหนองหวา
ทต.หนองแวง
ละหานทราย/ บุรีรัมย
22
วังหวาย
อบต.วังหมัน
สามเงา/ ตาก
สอ. 22 แหง
4ทต.+14 อบต.
18 จังหวัด

การถายโอน(จํานวน)
สอ.(แหง)
บุคลากร (คน)
กอน หลัง กอน หลัง

1
1
2
2
2

1
1
2
2
2

5
5
5
3
4

5
5
5
3
4

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
2
2

1
2

1
2

5
4
3
5
4
2
3
2

3
2
2
4
2
1
2
1

3

2

2
6
2
2
2

1
2
1
1
1

4
1
5
5
3

4
1
5
5
3

4
6
2

1
2
1

4
2
2

2
1
1
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จากตารางที่ 8
รูปแบบการถายโอนสถานีอนามัยทั้ง 22 แหง สามารถแบงไดเปน
4 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 ถายโอนสอ.มาทั้งหมด มีบุคลากรถายโอนมาทั้งหมด พบ
ในพื้นที่ 5 สอ. ในเขต 1 ทต. 3 อบต. ประกอบดวย สอ.บึงยี่โถ ทต.บึงยี่โถ อ.เมือง จ.ปทุมธานี สอ.
เกาะขวาง อบต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี สอ.ปากพูน อบต.ศาลาบางปู จ.นครศรีธรรมราช สอ.
คลองตาสูตร และสอ.คลองหินปูน อบต.คลองหินปูน จ.สระแกว การถายโอนในรูปแบบดังกลาว ทาง
เจาหนาที่ อบต. และสอ.เรียกวา “ถายโอนมาเปนพวง” ทั้งนี้เนื่องจาก อบต.และสถานีอนามัยมีความ
รวมมือชวยเหลือ และคุนเคยกันเปนอยางดี
ขณะเดียวกันในระดับชุมชน อสม.ทํางานดาน
สาธารณสุขเปนเวลานาน เปนฐานเสียง และเปนตัวเชื่อมที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานดานสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานในชุมชนไดเปนอยางดี ผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบดังกลาวจึงสงผลใหการทํางานมีเอกภาพ
รูปแบบที่ 2 ถายโอนสอ.มาทั้งหมด มีบุคลากรถายโอนมาบางสวน
พบในพื้นที่ 9 สอ. ใน 2 ทต. 6 อบต. ประกอบดวย สอ.เขาสามยอด ทต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี.
สอ.บานหมอ อบต.บานหมอ จ.เพชรบุรี, สอ.บางนมโค อบต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระ
นครศรีอยุทธยา , สอ.บานฆอง อบต.บานฆอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี, สอ. นาคันหัก จ.สระแกว สอ.วัง
แขมและสอ.บอทอง อบต.วังแขม อ.คลองคลุง จ.กําแพงเพชร, สอ.หาดทนง อบต.หาดทะนง
อ.เมือง จ.อุทัยธานี และสอ.ศาลาบางปู อบต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช การถายโอนใน
รูปแบบดังกลาว เปนการถายโอนสอ.มาทั้งหมด แตบุคลากรสมัครใจถายโอนมาบางคน ดังตัวอยาง
การถายโอนของสอ.บานหมอ จ.เพชรบุรี ซึ่งถายโอนมาบางคน และมาเฉพาะนักวิชาการ แตพยาบาล
วิชาชีพไมมาดวยเหตุผลยังไมมั่นใจใน อบต. ความกาวหนา เปนตน กรณีดังกลาวอาจจะสงผลตอ
การทํางานในชวงแรกๆ เนือ่ งจากขาดบุคลากร และในการบริหารจัดการเกิดการลักลั่นได
รูปแบบที่ 3 ถายโอนสอ.มาบางแหงและบุคลากรมาทั้งหมด พบใน
พื้นที่ 5 สอ. ใน 4 อบต. 1 ทต. ประกอบดวย สอ.เฉลิมพระเกรียติ สังกัดอบต.วังศาลา อ.ทามวง และ
สอ.บานปรก อบต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และสอ.ลําปางหลวง อบต.ลําปางหลวง
อ.เกาะคา จ.ลําปาง สอ.หนองแวง ทต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย และสอ.นาพู จ.อุดรธานี
ในรูปแบบดังกลาว บุคลากรสมัครใจมาทั้งหมด และเห็นดวยกับการถายโอน สวนสอ.ที่ถายโอนมา
บางแหงไมไดสรางปญหาในการปฏิบัติงานแตอยางใด แตเปนการเห็นประโยชนจากการถายโอน ใน
รูปแบบดังกลาวสงผลใหเกิดการบริหารสองระบบในหนึ่งองคกร กลาวคือ การบริหารจัดการ ระบบ
นิเทศนสงตอ ภายใตกระทรวงสาธารณสุขกับระบบบริหารจัดการของ อบต.และทต. ที่ประสานงานกัน
ในระบบเดิมของสาธารณสุข พบวาบางแหง เชน สอ.นาพู จ.อุดรธานี เริ่มมีความลักลั่นในทางปฏิบัติ
ที่ไมเหมือนกัน เชน มีการนิเทศเฉพาะระบบของตัวเอง และสนับสนุนทรัพยากรเฉพาะ สอ.ที่ขึ้นกับ
อบต. และทต.
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รูปแบบที่ 4 ถายโอนสอ.และบุคลากรถายโอนมาบางสวน พบใน
พื้นที่ 3 สอ.ใน 2 อบต. 1ทต.ประกอบดวย สอ.หนองตาเยา ทต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย,
สอ.บานโกรกสิงหขร อบต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และ สอ.วังหวาย อบต.วังหมัน
อ.
สามเงา จ.ตาก รูปแบบการถายโอนดังกลาว พบขอจํากัดในการปฏิบัติงานดังตัวอยางที่ สอ.โกรก
สิงหขร มีสถานีอนามัย 4 แหง แตถายโอนมา 1 แหง ทําใหการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยไมเปน
เอกภาพ
เนื่องจากอยูในสังกัดไมสามารถใชนโยบายเดียวกันได
มีปญหาในการประสานงาน
บางครั้งอาจมีชวงและเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน นอกจากนี้สถานีอนามัยที่ไมไดถายโอนมี
ความรูสึกเกิดความเหลื่อมล้าํ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลใหงบประมาณแก สถานีอนามัยที่
ถายโอนมากกวา สวนการถายโอนบุคลากรมาบางสวน เปนการถายโอน 2 คน ไมถายโอน 2 คน
ทําใหมีเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานไมเพียงพอ
บางครั้งเมื่อมีการออกหนวยบริการนอกสถานที่หรือมีการ
ประชุมสัมมนา จะไมมีเจาหนาที่บริการประชาชนในสถานีอนามัย ขณะเดียวกันพื้นที่อื่นๆทีถ่ ายโอน
ในรูปแบบดังกลาวก็ประสบปญหาที่คลายคลึงกัน
และมีสวนตางในความสลับซับซอนของปญหา
แตกตางกันตามบริบทชุมชน เชน อบต.วังหวาย อ.สามเงา จ.ตาก เจาหนาที่ที่โอนยายมาจากที่อื่นทั้ง
3 คน ตองใชเวลาในการปรับตัวและเรียนรูบริบทพื้นที่ อสม. เปนตน รูปแบบดังกลาว ทําใหเกิดการ
ลักลั่นในการบริหารงาน และการบริหารงาน 2 ระบบในหนึ่งองคกร
เพื่อใหเกิดความชัดเจนสืบเนื่องจากรูปแบบการถายโอนที่เกิดขึ้นอยางหลากหลาย ผลที่
เกิดขึ้นสรุปไดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น1
สถานีอนามัย
รูปแบบ/บุคลากร
รูปแบบที่ : ผลที่เกิดขึ้น
โอนมาหมด โอนมาไมหมด
1
2
รูปแบบที่ 1. : มีเอกภาพ
• โอนมาทุกแหง
(จํานวน 5 สอ.) (จํานวน 9 สอ.) รูปแบบที่ 2. : ลักลั่นในการบริหารบุคลากร
3
4
• โอนมาไมทุก
รูปแบบที่ 3. : บริหารแบบ 2 ระบบ (องคกร)
(จํานวน 5 สอ.) (จํานวน 3 สอ.) รูปแบบที่ 4. : เหมือนรูปแบบที่ 2และ 3
แหง
จากตารางที่ 9 การถายโอนที่มีรูปแบบตางกัน สงผลใหการบริหารจัดการงาน เงิน คน วัสดุ
แตกตางกัน หากผูนํามีวิสัยทัศน เปนนักบริหารจัดการไมวาจะเปนรูปแบบใด การถายโอนก็ราบรื่น
และขับเคลื่อนไปได ทั้งนี้ในการถายโอนในรูปแบบตางๆที่ไดกลาวถึงในขางตน จากสรุปรายงานของ
พื้นที่ตางๆ พอที่จะวิเคราะหสรุปปจจัยเงื่อนไข ที่สถานีอนามัยสมัครใจถายโอนไปอยู อปท. ใน
ภาพรวมไดดังตารางที่ 10
1

ตารางที่ 9 ไดมาจากขอเสนอแนะในการวิเคราะหของ นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ จากการเสนอรายงานตอคณะกรรมการกํากับการวิจยั ของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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4.1.2 ปจจัยสําคัญที่ทําใหการถายโอนเปนไปไดดวยดี ภาพรวมเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่
ทําใหการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นขับเคลื่อนไปได โดยสรุปดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ปจจัยสําคัญที่ทําใหการถายโอนไปได
ประเด็นสําคัญ/ปจจัย
1. ดานกฎหมาย

2. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ
งานของเจาหนาที่
3. ดานสวัสดิการ

4. เงื่อนไขโครงการนํารองฯแสดงถึง
การใหโอกาสมากกวาบังคับ
5. ความมีภาวะผูนําของฝายบริหาร
อปท. รับผิดชอบปญหาทองถิ่น เขาใจ
ทองถิ่นสงผลใหประชาชนไดรับบริการ
ดานสุขภาพที่ดี
6. ดานความคลองตัวในสายงาน
บังคับบัญชา
7. สัมพันธภาพระหวาง อปท.และ สอ.
8. ประสบการณ ความเชื่อมั่นในการ
ทํางานรวมกันระหวางสอ. และอปท.
9. การทํางานและความผูกพันระหวาง
จนท.สอ.และชุมชน
10. เปนคนในภูมิลําเนาหรือทองถิ่นที่
ถายโอน
11. การกระจายอํานาจดานสุขภาพสู
ทองถิ่น
12. สงเสริมการมีสวนรวม

รายละเอียด(ขอคิดเห็นจากพื้นที่)
ดานกฎหมาย ซึ่งจําเปนตองไป และมีหลักเกณฑ 3 ประการ ที่หนุนเสริมให
เกิดการถายโอน คือ 1) ความพรอมของ อบต.บางนมโค ซึ่งไดรับรางวัลดีเดน
ดาน)การบริหารจัดการเมื่อป 2549 2) ถูกกําหนดใหเปน อบต.นํารองในการ
ถายโอนภารกิจ 3) จากการประเมินชุมชน มีความพรอมและผานมติเห็นชอบ
จากสภา
ในการปฏิบัติจริงเมื่อถายโอนมาแลว เจาหนาที่ที่มีระดับขั้นนอยกวาสามารถมี
โอกาสขึ้นเปนผูบริหารได เพราะดูที่ผลงานมากกวาระบบซี
มาอยู อปท.มีโบนัสรายป และการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเจาหนาที่ใหได
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําใหสามารถทําใหเจาหนาที่มีความกาวหนาใน
ดานของตําแหนงอาชีพการงาน และจากเงินโบนัสรายปที่ไดรับ ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการใหบริการกับประชาชนที่มารับบริการ
เงื่อนไขของกระทรวงที่วาสามารถปรับเปลี่ยนการตัดสินใจภายใน 2 ป แสดงถึง
การใหโอกาส และมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
ผูนํามีวิสัยทัศน
ความสามารถ
และภาพพจนของนายกอปท.ถือเปน
องคประกอบที่จะชวยใหกระบวนการบริหารจัดการการถายโอนเปนไปดวยดี
หากมีฝายการเมืองของอปท.เปนที่ชื่นชมยอมรับและมีคณะทํางานภายในที่
เขมแข็ง
กระบวนการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการจากทองถิ่นสั้นลงสามารถ
ทํางานไดรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสัมพันธจากการทํางานรวมกัน การเปนเครือญาติ การเปนคนภูมิลําเนา
เดียวกัน
มีประสบการณตรงในการประสานและสนับสนุนรวมกันมากอน
กอใหเกิด
ความคุนเคย เขาใจและเห็นผลชัดเจนวา อปท. จะสามารถจัดสรรงบประมาณ
ไดเหมาะสม สะดวก สนองปญหาชุมชนไดดีกวาเดิม
งานบริการรักษาปองกันดานสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน
เปนเครื่องมือที่
สําคัญยิ่งในการสรางศรัทธา ความสนิทชิดเชื้อระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ได
เจาหนาที่ทํางานอยูในทองถิ่นอยูแลวปจจุบันไมหางไกลจากภูมิลําเนาของ
ตนเองการไดอยูที่เดิมก็เปนสิ่งที่พอใจ และคนที่ทํางานอยูนอกภูมิลําเนา ก็ไดมี
โอกาสยายกลับมาทํางานในภูมิลําเนาตนเอง
เพื่อใหการกระจายอํานาจดานสุขภาพมายังทองถิ่น และเกิดการใหบริการกับ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง สอดคลอง มีประสิทธิภาพ กับวิถีชีวิตมากยิ่งขึ้น
ทุกภาคสวนใหความสําคัญตอประชาชนและการมีสวนรวมของหลายภาคี
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สรุปไดวา ปจจัยหลักที่สําคัญเปนลําดับตนๆคือ ความสมัครใจของเจาหนาที่สถานี
อนามัย โดยในทุกพื้นที่มหี ลักคิดในการตัดสินใจที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ เปนการมองแนวโนมที่จะ
ทําใหเกิดสิ่งทีด่ ีกวาเดิม พิจารณาถึงเรื่องกฎหมาย ความกาวหนา และการไดอยูในภูมิลําเนา เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับเงื่อนไข หลักเกณฑในการถายโอน ที่ยึดหลักความสมัครใจของเจาหนาที่เปนสําคัญ
ขณะเดียวกันประเด็นที่พิจารณาควบคูกบั ปจจัยดังกลาวขางตนคือ การพิจารณาถึงผูบริหารทองถิ่น
หากมีวิสัยทัศนดี มีความสัมพันธ หรือประสบการณการทํางานรวมกันมากอน จะยิ่งสงเสริมใหการ
ตัดสินใจถายโอนเปนไปแบบเชื่อมั่น
สวนดานอื่นๆ แตละพื้นที่กย็ ึดถือเปนปจจัยหลักลําดับรองลงมา คือ ดานความคลองตัว
ดานสายงานบังคับบัญชา สัมพันธภาพที่ดีระหวาง อปท.และ สอ.ประสบการณ ความเชือ่ มั่นในการ
ทํางานรวมกันระหวางสอ. และอปท.ความผูกพันระหวาง จนท.สอ.และชุมชนเปนคนในภูมิลําเนาหรือ
ทองถิ่นที่ถายโอน และการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น เปนเรื่องที่นาดีใจก็คือ ทุกฝายยังคงมี
จุดรวมในเปาหมายเดียวกันคือ การกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทอ งถิ่น จะชวยสรางใหเกิดบริการ
สาธารณสุขทีด่ ีขึ้นสําหรับประชาชนตอไป
4.1.3 ระบบการถายโอน
ระบบการทํางานภายใตโครงสรางความสัมพันธระหวางระบบใหญ-ระบบยอย พบวา
ระบบใหญเกิดขึ้นและมีผลหลังจากคําสั่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ 7/2550 จากผลของคําสั่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ 7/2550 เรื่อง แตงตั้ง คณะอนุกรรมการสงเสริมการโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับจังหวัด ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ลงนาม นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมที่
สวนกลางดําเนินการประชุม
โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมในการถายโอนสถานี
อนามัยแกองคกรบริหารสวนทองถิ่น เปนเวทีสรางความเขาใจในแนวทางดําเนินการ เพื่อทดลอง
ถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามคูมือการดําเนินงานการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับ กลไก กระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแก
องคการบริหารสวนตําบล พรอมทั้งหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธปี ระเมินความพรอม อบต. ดังนั้นการ
สรางความเขาใจรวมกันในวันนี้ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการดําเนินการที่
ชัดเจน เปนรูปธรรมที่สุด
ในจังหวัดที่มีการถายโอนจึงไดมีการดําเนินการเตรียมความพรอม โดยไดมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับ
จังหวัด โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆ ไดวางแผนงานการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2550 รายละเอียดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 กิจกรรมของกลไก/หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการถายโอน
กิจกรรม
1.แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัด
- สรรหาคณะอนุกรรมการฯ
- ผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่ง
- สําเนาคําสั่งใหกระทรวงสาธารณสุข
- คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความพรอมฯ
2.ประชุมคณะอนุกรรมการฯจังหวัด เพื่อดําเนินการ
จัดทําแผนถายโอนของจังหวัด
3.แจงอปท.ยื่นความจํานงขอรับการถายโอน
4.แจงเจาหนาที่สถานีอนามัยทําหนังสือเพื่อขอ
โอนยายตามสถานีอนามัย
5.ประชุมชี้แจงอปท.และผูเกี่ยวของ
6.ประชุมผูเกี่ยวของเตรียมความพรอมถายโอน
7.อปท.ยื่นความจํานงขอรับการถายโอนสอ.
8.เจาหนาที่ยื่นความจํานงขอโอนยาย
9.แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความพรอมของ
อปท.ฯ
10.ประชุมคณะอนุฯประเมินความพรอมของอปท.ฯ
11.คณะทํางานประเมินความพรอมฯ
12.จังหวัดรวบรวมเรื่องสงใหกระทรวงสาธารณสุข
13.กระทรวงฯดําเนินการดานการเจาหนาที่
และการพัสดุ
14.กระทรวงนําเสนออนุกรรมการสาธารณสุขและ
กกถ.
15.นําเสนอ กกถ.ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
16.จัดทําคําสั่งที่เกี่ยวของ
17.แจงกําหนดวันถายโอน

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการกระจายอํานาจ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
คณะทํางานประเมินความพรอมและประเมินผลการดําเนินงาน
หลังการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกอปท.
องคกรบริหารสวนตําบล / เทศบาลตําบล
สถานีอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรและ.สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สนย.)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรและ.สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สนย.)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรและ.สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สนย.)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรและ.สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สนย.)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรและ.สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สนย.)
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ในระบบยอยการดําเนินงานระดับพื้นที่ กอนถายโอนองคกรบริหารสวนตําบล ไดมีจัด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูเขาประชุมประกอบดวย สมาชิกสภาอบต. และทีมบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่สถานีอนามัย เปนเวทีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในการรับโอน
สถานีอนามัยทั้งสองแหง และมีการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นประชาชน โดยตัวแทน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือบางแหงมีการทําประชาคมในระดับหมูบาน เปนตน เพื่อนํามา
พิจารณารวมกันในเวทีดังกลาวจะถายโอน หรือขอรับการประเมินความพรอมหรือไม หากขอรับก็
ดําเนินการตามขั้นตอน กลาวคือ อปท. สงใบสมัครขอรับการประเมินตามแบบฟอรมเอกสารและ
สถานที่ที่กําหนด
จากนั้นคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุข ใหแกอปท.
ระดับจังหวัด พิจารณาและดําเนินการประเมิน โดยคณะทํางานประเมินความพรอม ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและประเมินผลการดําเนินงานหลังการถายโอน คณะอนุกรรมการสงเสริมการ
ถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกอปท. ระดับจังหวัดรายงานผลตามเอกสาร แบบฟอรมที่กําหนด เพื่อ
ขออนุมัติสวนกลาง โดยกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ แจงสวนภูมิภาคพรอมมอบอํานาจ
สุดทายคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกอปท.
ระดับจังหวัดโดย
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) แจงอปท. ที่ไดรับอนุมัติ
กําหนดวันและดําเนินการมอบโอนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด ทั้งนี้เมื่อสวนกลางเห็นชอบให
ดําเนินการถายโอนแลวมีกระบวนการดําเนินการดานทรัพยสินและภารกิจ ดานบุคลากรดานสิทธิ
ประโยชน การมี ใบประกอบวิชาชีพความกาวหนาในวิชาชีพ โอกาสในการโอนยาย การจัดระบบ
บริการสุขภาพ ระบบการจัดการทางการเงิน เปนตน
ขณะเดียวกัน อบต.รองรับการถายโอนสถานีอนามัย ทั้งในเรื่องของการปรับโครงสราง
แผนงาน การทํางานรวมกัน การสรางพื้นที่ในการทํางานดานสุขภาพมากขึ้น รวมถึง บุคลากรสถานี
อนามัยสมัครใจในการถายโอนฯ การประสานเชื่อมโยงระดับจังหวัด ยังไมเปนระบบและไมมีความ
ชัดเจนในเรื่องของขอมูล แผนงาน คําสั่ง ระเบียบตาง ๆ ที่ตอ งมีการเปลี่ยนแปลง แมวาจะมี
คณะกรรมการการถายโอนฯ ระดับจังหวัด มีหนาที่ ประเมินผล ติดตามการถายโอน ฯ ซึ่งยังไมมี
ระบบของศูนยประสานงานการถายโอนสอ.ที่จะเขามาดูแลการถายโอนฯ โดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ถายโอนฯ เปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนในการกํากับดูแล เนื่องจากเปนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ โครงสราง การพัฒนาระบบสุขภาพและเพิ่มศักยภาพ
สถานีอนามัยใหสามารถรับผิดชอบดูแลสุขภาวะของสมาชิกชุมชนได
เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการ
ทํางาน จึงมีความจําเปนตองสรางระบบการกํากับดูแล ใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตางๆใหลุลวง
ทันเวลา
นอกจากนี้พบวา เครือขายสุขภาพในพืน้ ที่มีสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกัน สสอ.
สสจ. มีแนวคิดที่วา “ยังคงตองประสานการทํางานกันอยางตอเนื่อง และเปนเครือขายการทํางาน
เชนเดิม” สงผลใหระบบการประสานการทํางานดานสุขภาพยังคงเปนไปไดดวยดี ยกเวนบางจังหวัดที่
เริ่มพูดถึงการประสานแบบแยกเปน 2 ระบบคือ ระบบของ อปท.และสาธารณสุข และหากพิจารณาถึง
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บทบาทหนาที่ของจังหวัด อําเภอ (รวมทองถิ่นอําเภอดวย) อปท.และสอ. ยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการทํางานรวมกัน แตขอกังวลของการดําเนินบทบาทหนาที่หลังจากถายโอน คือ “ควรจะ
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจน”
โดยทําใหเปนระบบเพื่อ
รองรับการทํางานรวมกัน
สวนการทํางานของระบบยอย คือ อบต. กับ สถานีอนามัย พบวา อบต. เปดพื้นทีใ่ ห สถานี
อนามัยเปนกําหนดแผนงาน กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในฐานะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ดังเห็นไดจาก
โครงสรางการทํางาน ทางสถานีอนามัยเปนผูออกแบบวางแผน ไมวาจะเปนเรื่องกรอบอัตรากําลัง
ความตองการพยาบาลวิชาชีพ เปนตน ซึ่งภาระงานตาง ๆ แบงไปตามบุคลากรที่มีอยู ทางสถานี
อนามัยไดออกแบบกรอบอัตรากําลังไวตามภาระหนาที่ที่ดําเนินการ จากนั้นเสนอไปยัง อบต.และทต.
ไดโดยตรง
ดังนั้นการดําเนินบทบาทหนาที่หลังถายโอน
จึงเปนไปตามภารกิจของแตละสวนงานที่
สถานีอนามัยเปนผูกําหนดเอง
มีการปรับภารกิจไปตามโครงสรางการทํางานที่เปลี่ยนแปลงใหมี
ความสอดรับกัน กลาวคือ อบต.และทต.รับผิดชอบภารกิจดานการบริหารจัดการ สวนสถานีอนามัย
รับผิดชอบภารกิจดานสุขภาพทั้งหมด ทั้งในสวนของภารกิจเดิมและภารกิจดานสุขภาพของ อบต.ที่
ดําเนินการอยู ดังนั้น ระดับทองถิ่น ถือวา การถายโอนฯ ไมไดเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของทั้ง 2
หนวยงานมากนัก เปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบเทานั้น เชน สายบังคับบัญชา ระบบบริหารจัดการ
ฯลฯ บนฐานของการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันเปนตนทุนเดิม ที่มีการทํางานรวมกันมาตั้งแตกอนการ
ถายโอน การปรับบทบาทหนาที่จึงเปนไปอยางสมดุล
2) ระบบการถายโอนปฏิสัมพันธระหวางกลไก กระบวนการ และบทบาทหนาที่ใน
การสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยระบบการถายโอนนอกจากจะวิเคราะหในแงมุมของระบบใหญ และระบบยอยแลว
ในดานปฏิสัมพันธระหวางกลไก กระบวนการ กับบทบาทความรับผิดชอบในการสนับสนุนการถาย
โอนสอ.ฯ ที่สําคัญสามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 7

คณะกรรมการสงเสริมการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุข ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
18 คน
แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ
อํานาจตาม พ.ร.บ.
ขอ 13 และ
แผนฯ ขอ 6.5.3
คณะอนุกรรมการประเมินความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประเมินผลการดําเนินงานหลังถายโอน
9 คน

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับการถายโอน สอ.ใหแก อปท.
2. เห็นชอบใหถา ยโอน สอ. ให อปท. แตละแหงที่ผานเกณฑการประเมิน
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลใหสวนกลางและระดับชาติ
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิภารกิจที่มอบหมาย
5. ใหความเห็นในการบริหารงานบุคลากรสาธารณสุขในทองถิน่ ในดาน
- การโอนยาย การรับโอน การกําหนดตําแหนงและกรอบอัตรากําลัง- ความกาวหนาและสวัสดิการ
- การจัดสรรโควตานักเรียนทุน - การกระจายกําลังคนและการพัฒนากําลังคนของทองถิ่น
6. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสาธารณสุข และมาตรฐานการบริการของสถานบริการสาธารณสุขใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสอดคลองกับสวนกลาง
7. กําหนดภารกิจงานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิน่
8.ใหความเห็นชอบแผนงานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนของงบประมาณอุดหนุน
จากกระทรวงสาธารณสุข
9.ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
1.ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
2. ประเมินผลสําเร็จตามแผนการกระจายอํานาจฯ และแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจฯ
3. ประเมินผลสําเร็จการดําเนินงานสาธารณสุขหลังการดําเนินการถายโอน

แผนภาพที่ 7 ระบบการถายโอนปฏิสัมพันธระหวางกลไก กระบวนการ กับบทบาทหนาที่
ในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิน่
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สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

สํานักงาน
สาธารณสุข
อําเภอ

1. อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง
อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ
1.1 จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทําหนาที่หนวยงานเลขานุการ คณะกรรมการ
สงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท.
1.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะของ อปท. เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข แกคณะกรรมการฯ เชน ขอมูลและแนวทาง การกําหนด
ระบบที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการดานสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ และขอมูลและแนวทางกําหนด
ระบบที่สามารถเชื่อมโยงทั้งดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ และตองครอบคลุมประชากร ในทุกกลุม
ทุกพื้นที่ รวมทั้งระบบสงตอปกติและฉุกเฉินแกคณะกรรมการฯ
1.4 กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบตั ิของหนวยงานสาธารณสุขที่ถายโอนให อปท.ทองถิน่ เพื่อใหการปฏิบตั ิงาน
เปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
1.อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง
2.อํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข คือ
1.1 จัดใหมีกลุมงานหรือผูรับผิดชอบหลักทําหนาที่ประสานงาน รวบรวมขอมูลและทําหนาที่ หนวยงานเลขานุการ คณะกรรมการ
สงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก อปท.
1.2 ชวยเหลือ สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3 เสนอขอมูลดานการบริหารงานสาธารณสุข ดานการบริการสาธารณสุข

แผนภาพที่ 7 ระบบการถายโอนปฏิสมั พันธระหวางกลไก กระบวนการ กับบทบาทหนาที่
ในการสนับสนุนการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ตอ)
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จากแผนภาพที่ 7 แสดงปฏิสัมพันธระหวางกลไก กระบวนการ บทบาทหนาที่ของ
หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนความรูวชิ าการในการถายโอน
แมจะระบุบทบาทไวอยางชัดเจน
โดยเฉพาะในสวนของจังหวัดและอําเภอมีหนาที่ในการนํานโยบายและแผนมาปฏิบัติการในโครงการ
นํารองถายโอนนี้ ใหเกิดขึ้น หนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนความรูว ิชาการในการถายโอนสอ.ฯ แมจะ
ระบุบทบาทไวอยางชัดเจนแลว
ในการทําหนาที่ยังคงตองไดรับการหนุนเสริมการทํางานทั้งระบบ
ดังเชน บทบาทของ สสจ. และสสอ. หลังการถายโอนสอ.ฯพบวา จะทําหนาที่สนับสนุนวิชาการ การ
ปองกัน การดูแลสถานการณสุขภาพ เชน โรคระบาด การประสานงานแบงบบาทหนาที่สนับสนุนทั้ง
เชิงรับ และเชิงรุกไมสูจะราบรื่นนัก เพราะระบบไมชัดเจน นอกจากนี้วัฒนธรรมของการทํางานแตละ
แหง มีทัศนคติ บุคลิกของแตละหนวยงาน องคกร แตกตางกัน ทําใหเกิดความไมสมบูรณตั้งแตขั้น
การรับรู การรวมกระบวนการและการบริหารจัดการตางๆ
อยางไรก็ตามหัวหนาสถานีอนามัยยังไดรับโอกาสใหเขารวมประชุมประจําเดือน ของอําเภอ
ของเทศบาล สสอ. และสสจ. ทําใหมีความคลองตัวเพิม่ ขึ้น รวดเร็วในการบริการเพิ่มขึ้น และสิง่ ที่พบ
ปญหารวมกัน การขับเคลื่อนงานใหประสบผลสําเร็จ มีกลไกในพื้นที่เปนสิ่งสําคัญนอกเหนือจาก
อบต. ทต. และสอ.แลว ระบบการทํางานของอสม. กลุม/องคกรชุมชนซึ่งเปนระบบทีใ่ กลชิดชุมชน
มากที่สุด เปนชองทางในการประสาน การดําเนินกิจกรรม การสื่อสาร ถายทอดเรื่องราวตางๆสู
ทองถิ่นได ที่ผานมาฝายบริหาร หนวยงานรัฐ และทองถิ่นเปนปจจัยหลักในการดําเนินการขับเคลื่อน
งานถายโอนทั้งระบบ ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม สื่อสาร แลกเปลี่ยน สะทอนขอมูล
กลับสูองคกรทองถิ่น สอ. ฝายบริหารจัดการอื่นๆ อยางรอบดานมากขึ้น จัดใหมีการสนทนา พูดคุย
เวทียอยๆในทองถิ่นจะทําใหภาคประชาชนเกิดการรับรู
กระจายขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง
อุดชองวางที่เปนปญหาในระบบการถายโอนในปจจุบัน
โดยสรุประบบใหญ คือ กระทรวงสาธารณสุข, สพกส, สนย, กระทรวงมหาดไทย, กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น , สํานักงานสาธารณสุข มีปญหานโยบายขาดเอกภาพ ทําใหการถาย
โอนชะงักงัน ปญหาระเบียนปฏิบตั ิในรายละเอียดที่แตกตางกันทําใหเกิดปญหาการสื่อสารและความ
เขาใจไมตรงกันในระยะแรก
ระบบยอยในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ในบางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูวาราชการ
จังหวัด และผูบ ริหาร อปท. ทําใหการประเมินความพรอมชะลอตัวชาลง การปฏิบตั ิหนาที่จึงไมเปนไป
ตามนโยบาย ปฏิสัมพันธตอ กันระหวางอบต. และทต.ที่พรอมถายโอนสอ.ฯกับจังหวัด จึงมีปญหาตอ
กัน
ระบบยอยในตําบล ระหวางภาคประชาชน สอ. อบต. และทต. เปนไปดวยดี และมี
การทํางานรวมกัน มีความสัมพันธที่ดี มีปญหาบางเปนรายบุคคล โดยสวนใหญการถายโอน สอ.ฯ
ระดับพื้นที่ทําตามหนาที่ มีปฏิสัมพันธที่ดี จึงมีความสมดุลและมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น
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4.2 ผลที่เกิดขึ้นของโครงการ (Output)
ผลที่เกิดขึ้นของโครงการ สวนใหญคอนขางดีทั้งในเรื่องกระบวนทัศน คุณคา การมีสวนรวม
การประสานงาน เรื่องนโยบายและยุทธศาสตรพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการภารกิจ งบประมาณ
บุคลากร ทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ ยา เวชภัณฑ และสถานที่ เรื่องประสิทธิภาพการใหบริการสุขภาพ
แกประชาชน เรื่องหลักธรรมมาภิบาล
4.2.1 กระบวนทัศน
กระบวนทัศน หมายถึง แบบแผนวิธีคิดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยการถาย
โอนสถานีอนามัยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
จากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ ในกระบวนการทํางานดาน
สาธารณสุข สะทอนเปนแบบแผนหรือวิธคี ิดในกระบวนการทํางานดานสุขภาพที่นาสนใจดังนี้
1) หลายฝายเห็นคุณคา ความสําคัญของการถายโอน สงผลใหการถายโอนที่
ผานมามีความราบรื่น โดยเฉพาะแนวคิดดานการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น ในกรณี
การถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกฝายมองเปนเปาหมายรวมกันคือ
ผลประโยชนดานสุขภาพที่ประชาชนจะไดรับ มากกวาผลประโยชนขององคกร หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเทานั้น และเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนที่จะมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ ใกลบาน เขาถึง
บริการไดงาย เรียกไดวา เปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ หรือเปนประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับ ขณะเดียวกันก็เปนหนทางหนึ่งที่ชุมชนจะสรางหรือพัฒนาบริการดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตที่แตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น อบต. สอ. สามารถดูแลสุข
ภาวะชุมชนรวมกัน และประสานกับหนวยงานในการดูแลไดอยางมีพลังมากขึ้น
สิ่งที่ตองพิจารณาคือ ในกระบวนการถายโอน ตองเพิ่มความเขมขนในการ
ตระหนักถึงความสําคัญของความเขาใจแนวคิดดังกลาวใหมากขึ้น ที่ผานมาพบวาแมจะมีการพูดคุย
สัมมนา ทําความเขาใจแตทําไมหลายสวนทั้งระดับหนวยงานสนับสนุน องคกรทองถิ่น และโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนยังไมเขาใจลึกซึ้ง ทั้งที่เปนประโยชนกับตนเอง จึงตองมีการทบทวนกระบวนการ
โดยรวมถึงการสรางความเขาใจ สื่อสาร ประชาสัมพันธอยางเปนระบบ ซึ่งตองใชเวลา แตสว นกลาง
และหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองจัดกระบวนการที่เหมาะสมกับความเขาใจ การสื่อสารที่ชัดเจน ใหทุก
สวนที่เกีย่ วของ และดําเนินไปควบคู หรือเปนสวนหนึ่งของขัน้ ตอนกระบวนการในการถายโอนทั้ง
ระบบ อาจกลาวไดวา แนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่นยอมเดินควบคูกับภาคปฏิบัติ
การถายโอนสถานีอนามัย
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2) การมีสวนรวมระหวาง อปท. สอ. อสม. ประชาชน ดีขึ้น กลาวคือ การมี
สวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนกระบวนทัศนที่สงเสริมใหเกิดการดูแลสุขภาวะที่เหมาะสมสอดคลอง
และยั่งยืน ทั้งนี้ทุกฝายไดตระหนักถึงประเด็นดังกลาว แตในการปฏิบัติจริงยังตองเพิ่มความเขมขน
ใหมีมากขึ้น โดยเฉพาะหากชุมชนทองถิน่ ตองผานความเขาใจ ตระหนัก เห็นความสําคัญในเรือ่ งการ
ดูแลสุขภาพทีต่ องมาจากฐานรากของชุมชนมากกวาการกําหนดนโยบายจากสวนกลางลงไปขางลาง
เพราะนั่นหมายความวา ประชาชนไดมีสว นรวมในการกําหนดแนวทางสรางเสริมสุขภาพ วิเคราะห
วางแผน ดําเนินกิจกรรม ติดตาม สรุปบทเรียน และวางแผนอนาคตในเรื่องสุขภาพที่ไมแยกสวนจาก
วิถีชวี ิตของผูคน เปนวงจรแบบไมจบสิ้น บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
สิ่งเหลานี้เปน
กระบวนการเรียนรูที่จะชวยสอนทั้งผูใหและผูรับที่เปนภาคประชาชน ไดทบทวนแนวทางทีผ่ านมาใน
งานสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุข มีอะไรบางที่เรารูสึกเปนเจาของเทากับเราไดคิด ออกแบบ
สุขภาพ ออกแบบแกไขปญหา ประสานแผน งบประมาณ ดวยชุมชนทองถิ่นเอง
แนวคิดดังกลาวเมื่อผนวกกับแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพ การมีสวนรวมก็
เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยตอกย้ําถึงการกระจายอํานาจอยางแทจริง
ดังนั้นสิ่งที่ควรตระหนักถึง
กระบวนการถายโอนที่ผานมา ไดละเลยประเด็นสําคัญที่จะสรางความยั่งยืนในการดูแลสุขภาวะของ
ชุมชน
จึงควรกําหนดแนวทางกระบวนการทีช่ ุมชนสามารถเขามามีสวนรวมตามความเหมาะสม
สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิต ตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญของการมีสวนรวมผานภาคปฏิบัติการ
สําคัญคือ การถายโอนสอ.ไปยังอบต.และทต
3) มีการประสานงานเครือขายสุขภาพที่มีอยูแลวอยางตอเนื่อง ภาพรวมใน
การถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวาหลายฝายตระหนัก
และให
ความสําคัญในแตละกระบวนการถายโอนนอกเหนือจากการมุงดําเนินการตามกระบวนการขัน้ ตอน
และการบริหารจัดการแตเพียงอยางเดียว สถานีอนามัยทุกแหงเนนการทํางานรวมกับภาคี หนวยงาน
ชุมชน ในดานเครือขายดานสุขภาพ เชน เครือขายกลุมผูสูงอายุ เครือขายผูปวยเบาหวาน เครือขาย
ออกกําลังกาย เปนตน สอ. และอบต. มีบทบาทเปนเครือขายทํางานรวมกันในดานสุขภาพ ตาม
บทบาทหนาที่ มีการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน มีการคิดแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ เชน การ
จัดซื้อเครื่องพนยุง อุปกรณทางการแพทย การไดรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนตน จึงเปน
พื้นฐานที่สําคัญ
สรางใหเกิดความมัน่ ใจในการทํางานดานสุขภาพที่เนนความรวมมือทุกภาคสวน
และในระดับจังหวัดสวนใหญมีการทํางานรวมกันเปนเครือขาย เชน CPU โรงพยาบาลชุมชน สสจ.
สสอ. ในการถายโอนไมไดมีการตัดขาดระบบใดๆที่มอี ยู ดังนั้น งานเครือขายจึงจะเปนตัวหนุนใหงาน
ถายโอนสามารถขับเคลื่อนไปไดตามระบบเดิมที่ดีอยูแลว
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4.2.2 นโยบาย ยุทธศาสตรในพื้นที่
ภาพรวมหลังจากที่ อบต. ทต. ไดรับภารกิจงานดานสาธารณสุขมาอยูในการดูแล ได
มีการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร แผนกิจกรรมการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน
แบบอยางของการถายโอนภารกิจสาธารณสุข มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อกําหนด
นโยบาย และยุทธศาสตรที่ยึดถือเปนแนวทางในการพัฒนางานดานสาธารณสุขในพื้นที่ หลังการถาย
โอน สอ.เกือบทุกแหงมีแผนงานถูกนําเขาบรรจุในแผนพัฒนาตําบล มีการเตรียมแผนยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของตําบล และมีแนวโนมจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
อป
ท.อยางเต็มที่ ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในแงบริการสุขภาพของประชาชนซึ่งแตเดิมสนับสนุนเปนราย
กิจกรรม ประชาชนก็จะไดรับบริการเชิงรุกมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งสอ.และอบต.ยังมีการวางกลยุทธในการ
ทํางาน ซึ่งภาพรวมของนโยบายยุทธศาสตรที่สําคัญในพื้นที่ พอสรุปไดดังนี้
1) กําหนดนโยบายภายใน 3 ป อบต.จะใหบริการแบบบริการจุดเดียวครบวงจร
(One Stop Survice) เชนที่ สอ.หาดทนง จ.อุทัยธานี สอ.เปนศูนยอนามัยครบวงจร เปนองคกรที่มี
การพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู
2) พัฒนาระบบบริการเพื่อสรางการรองรับหลักประกันสุขภาพถวนหนา การปรับปรุง
คุณภาพมาตรฐานการบริการ การสนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรทองถิ่น
อาสาสมัคร และประชาชน เปนการกําหนดทิศทางการทํางานสาธารณสุขดวยตนเอง เกิดการมีสวน
รวมของคนในชุมชน และภาคี ทั้งการคิด วางแผนครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ การสงเสริม ปองกัน
รักษา และการฟนฟู พบในสถานีอนามัยทุกแหง
3) ขยายเวลาการบริการสุขภาพจาก 4 โมงเย็น เปน 6 โมงเย็นในวันปกติ และจัดให
มีการบริการประชาชนในวันเสาร-อาทิตย พื้นที่ เชน สอ. คลองตาสูตร คลองหินปูน นาคันหัก
จ.สระแกว สถานีอนามัยบานปรก จ.สมุทสงคราม เปนตน และบางพื้นที่มีการเปดบริการตลอด 24
ชั่วโมง เชน ที่ สอ.วังหวาย จ.ตาก สถานีอนามัยหาดทนง จ.อุทัยธานี เปนตน
4) มีการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงสถานีอนามัย ถนนทางเขาสถานีอนามัย เชน
สถานีอนามัยเขาสามยอด จ.ลพบุรี สอ.บางนมโค จ.พระนครศรีอยุทธยา สอ.วังหวาย จ.ตาก สอ.นา
คันหัก จ.สระแกว เปนตน
5) มีการประสานความรวมมือกับสสอ. สสจ. และโรงพยาบาล ระหวางอบต. สอ.และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดยเฉพาะในการเสริมความรูในเรื่องของการ
เฝาระวังโรคๆ พบในพื้นทีส่ ถานีอนามัยทุกแหง
6) มีแผนการประชาสัมพันธ สื่อสาร รณรงค อบรมใหความรู ที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่อง
การปองกัน และสงเสริมสุขภาพ เชน โปสเตอรประชาสัมพันธ อบรม อสม. อสม.นอย (เด็กและ
เยาวชน) เชน สอ.วังหวาย จ.ตาก สอ.คลองตาสูตร สอ.คลองหินปูน สอ.นาคันหัก จ.สระแกว เปน
สอ.นาพู จ.อุดรธานี สอ.บานหมอ จ.เพชรบุรี เปนตน
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7) เตรียมการหรือมีจัดซื้อรถสําหรับผูปว ยฉุกเฉิน สารเคมีกําจัดยุง เปนตน เชนที่
สอ.คลองตาสูตร จ.สระแกว สอ.เขาสามยอด จ.ลพบุรี สอ.หาดทนง จ.อุทัยธานี และสอ. นาพู
จ.อุดรธานี เปนตน
ในภาพรวมมีการวางกลยุทธที่เนนการสรางระบบบริการที่เปนธรรม เรงสรางงานเชิง
รุก พัฒนาอาสาสมัครใหมีความรูหลากหลาย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น สรางทางเลือกในการรักษา
โรคโดยใชสมุนไพรในทองถิ่น สงเสริมการดูแลสุขภาพทั้งการกิน การออกกําลังกาย และการพัฒนา
จิตใจ เพื่อสุขภาวะที่ดี
ผลที่เกิดขึ้นตอชุมชนจากนโยบายที่ตอเนือ่ งหลังจากมีการถายโอนสถานีอนามัยไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงนาจะเปนการหนุนเสริมพลังเดิมทุกฝายมีอยูเดิม กลาวคือ การทํางาน
รวมกันระหวางอบต. สอ. และภาคีที่เกีย่ วของทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ก็ยังคงประสานงานเชนเดิม
อาจจะมีขอติดขัดบางแตก็เปนไปดวยดี ขณะเดียวกัน ประสบการณในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
ดานสุขภาพที่มีอยูเดิม เชน การตั้งชมรมสรางสุขภาพ ชมรมทูบนี ัมเบอรวัน ชมรมผูสูงอายุ ซึ่งมี
สมาชิกครอบคลุมในทุกหมูบ านในตําบล พบวามีการดําเนินกิจกรรมไดตอเนื่อง และมีการหนุนเสริม
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4.2.3 การบริหารจัดการเพื่อรองรับการถายโอน
ภาพรวมในดานการบริหารจัดการในระบบการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหอิสระในการบริหารจัดการงานของสถานีอนามัยเหมือนเดิม มีการตรวจสอบ
และทําบัญชีทรัพยสิน พัสดุ ครุภัณฑ มีการสงมอบเรียบรอย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีกระบวนการการทําความเขาใจในกิจกรรมการ
จัดบริการดานสาธารณสุขของสถานีอนามัยในรายละเอียดในกิจกรรมดานสุขภาวะ
ไดมีการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาประจําป และแผนพัฒนา 3 ป ใหครอบคลุมกิจกรรมที่ไดรวม
วางแผนรวมกันระหวางสอ. และอบต. มีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจทั้งการประชุมภายในสถานี
อนามัย และเปนสวนหนึ่งของเจาหนาที่ของอบต.ในการประชุมที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมรวมกัน ทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกันในดานสาธารณสุข เกิดความรวมมือที่
ชัดเจน และคลองตัวในการคิด การปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากไดรับการหนุนเสริมในการดําเนิน
กิจกรรมจากอบต. อยางเต็มที่ สวนในการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ การบริหารจัดการงานหรือ
ภารกิจ เงิน คน ทรัพยสิน (วัสดุยาและเวชภัณฑ สถานที่ฯลฯ) มีดังนี้
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1) ดานภารกิจ(งาน)
สถานีอนามัยไมไดมีการปรับเปลี่ยนระบบงานปกติ เนือ่ งจากระบบการตรวจ
รักษา การใหบริการดานสุขภาพ งานสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนดานตางๆ เปนระบบงานเดิมที่จะตอง
ดําเนินการไปปกติ ในขณะที่ อบต. มีการไดมีการจัดทําโครงสรางสวนราชการเพื่อรองรับการถาย
โอน รวมทั้งกําหนดหรือเปดกรอบงานกอง/สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ
ขององคกรโดยรวมหลังจากมีการถายโอน
โดยเปรียบเทียบใหเห็นโครงสรางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งกอนและหลังการถายโอนดังแผนภาพที่ 8

กอนการถายโอน
อบต.

สํานักปลัด

สวนการคลัง

สวนโยธา

สวนการศึกษา

หลังการถายโอน
อบต.

สวนสํานัก
ปลัด

สวนการคลัง

สวนโยธา

สวน
การศึกษา

กอง/สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนภาพที่ 8 เปรียบเทียบโครงสรางองคกร อบต.ทั้งกอนและหลังการถายโอน
หลังการถายโอนองคการบริหารสวนตําบลมีสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นมาทุกแหง ทําให
สามารถดูแลงานดานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลได มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทางโดยตรง การปฏิบัติงานจะเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการดานสาธารณสุข
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ในสวนของสถานีอนามัยที่ถายโอน ยังคงมีอิสระในการทํางาน
การปรับเพิ่มสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใน อปท. เปนการสรางการมีสวนรวมในการทํางานดานสุขภาพที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เปนการเปดพื้นที่ให สอ. ไดมีสวนรวม และเสริมพลังการทํางานดานสุขภาพเพื่อทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในโครงสรางการบริหารจัดการของ สอ.ในปจจุบัน พิจารณาดังแผนภาพที่ 9
กอนการถายโอน
สสอ.
สอ.

งาน
บริหาร

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

งานสงเสริม
สขภาพ

งานบริการ
สาธารณสุข

งานฟนฟู

หลังการถายโอน
อบต./ทต.
สวน/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
หัวหนาสถานบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขระดับ 6, 7, 8)

งาน
บริหาร

งานปองกัน

งานสงเสริมสุขภาพ

งานบริการ
สาธารณสุข

งานฟนฟู

แผนภาพที่ 9 เปรียบเทียบโครงสรางของสถานีอนามัยทั้งกอนและหลังการถายโอน
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เดิมสถานีอนามัยขึ้นกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ตองรับคําสั่งและปฏิบัตติ าม
นโยบายของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ซึ่งเปนการสั่งการครอบคลุมทัว่ ประเทศ อาจจะมีนโยบาย
บางเรื่องไมสอดคลองกับทองถิ่นหลังการถายโอน สถานีอนามัยอยูในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ทําใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
นอกจากนี้ยังไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกดวย
ในพื้นที่ เชน สอ.บึงยี่โถ มีการจัดกรอบอัตรากําลังรองรับ และโอนยายเรียบรอยแลว ใน
ปพ.ศ. 2551 ไดเตรียมการจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรในตําแหนงแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร
เพิ่ม ในรูปแบบการใหบริการนอกเวลาราชการ โดยยกเลิกระบบ CUP สงแพทยมาบริการประชาชน
ในชวงเวลาบาย ขณะนี้ไดยกเลิก และเตรียมจัดจางแพทยมาจากโรงพยาบาลปทุมธานีจํานวน 2 คน
ในดานภารกิจงานที่ทุกฝายตั้งรับหลังมีการถายโอน เปนเรื่องที่ดี แตสิ่งที่จะตองปรับตัว
ตอไปคือ ในเรื่องของวัฒนธรรมแตละองคกร ทั้งอบต., ทต. และสอ. ตางมีวัฒนธรรมองคกรที่ตางกัน
และใชเหตุผลในการทํางานเพื่อใหเกิดการผสมผสานทัง้ แนวคิด วิธกี ารทํางานใหเขากันได เปนหนึ่ง
เดียวในการสรางเสริมสุขภาพรวมกันตอไป
2) ดานการงบประมาณ (การเงิน)
หลังจากที่มีการถายโอนภารกิจงานดานสาธารณสุขมายัง อบต., ทต.แตละแหงไดมีการ
ตั้งงบประมาณไวเพื่อรองรับการถายโอนทั้งคาใชจายในสวนของสาธารณสุข โบนัส และคาใชจายใน
องคการบริหารสวนตําบลโดยรวม ขณะเดียวกันก็มีการศึกษาระเบียบและวิธีปฏิบตั ิในการรับเงิน เบิก
จายเงินในเรื่องที่มีความแตกตางระหวางอบต. กับ สอ. กลาวคือ ยังมีระเบียบที่อบต.ไมเคยปฏิบัติมา
กอน หรือยังไมมีระเบียบในกระทรวงมหาดไทย เชน การจายเงินบํารุงของหนวยบริการ การจายเงิน
บริการระบบหลักประกันสุขภาพ
การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติการใหกับหนวยบริการ
สาธารณสุข การสงตอผูปวย การตามเรื่องเก็บคารักษาพยาบาล เปนตน
สถานีอนามัยมีการปรับเปลี่ยนมาใชระบบบริหารการเงินการคลังของ อบต. มีการ
ปรับเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน การเสนอแผนโครงการ การขออนุมัติงบประมาณ สวน อบต., ทต.ก็ตอง
เรียนรูระบบงานของสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพ ที่มีเรื่องงบประมาณ PCU CUP
(เครือขายบริการ) เปนตน ตางฝายตางเรียนรู และมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอความไมชัดเจนบาง
ประการของระบบ ระเบียบการบริหารจัดการการเงินที่ผานมา เชน การสงตอผูปวย การตามเรื่องเก็บ
คารักษาพยาบาลจะเปนอยางไร ประชาชนนอกเขตรับผิดชอบของบางสอ. ที่มีประชาชนแฝง จะ
จัดการอยางไร การทําขอตกลงความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพจะจัดการอยางไร เปน
ตน อบต. ทต.หลายแหงหากมีผูนําที่กลาคิด กลาทํา และเปนนักบริหารจัดการ ศึกษาระเบียบ
ขอกฎหมายไดชัดเจน ก็สามารถจัดปรับ ประยุกตแนวทางที่สามารถใหงานดังกลาวขับเคลื่อนไปได
ดังเชน สอ.บานหมอมีการใชใบเสร็จของอบต. และใชวิธีการวงเล็บวาสอ.บานหมอ เปนตน หากเปน
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ผูบริหารที่ยังเกรงกลัววาจะผิดกฎหมาย ระเบียบ หลักการ ก็ยังมีปญหาจุกจิกที่จะตองสื่อสารกับ
สวนกลางอยางตอเนื่อง จึงจะขับเคลื่อนงานไดในแตละขัน้ ตอน
3) ดานบุคลากร
จากโครงสรางที่ไดกลาวถึงในแผนภาพ ที่ 7-8 ขางตน มีการจัดทําโครงสรางเพื่อ
รองรับการถายโอน รวมทั้งกําหนดตําแหนงอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ โดยวางกรอบงานกอง/
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งในการถายโอนในครั้งนี้มีหลายรูปแบบ กลาวคือ สอ.สวนใหญถาย
โอนบุคลากรมาบางคน (12 แหง) นอกนั้นสถานีอนามัย 3 แหง ถายโอนครบทุกคน เปนตน การเปด
กรอบอัตราจึงตองมีการจัดสรรคน ขณะเดียวกัน ก็ตอ งมีการเพิ่มบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขขับเคลื่อนตอไปไดอยางสอดคลองระหวางคน กับภารกิจ ภายใตรูปแบบการถายโอน
บุคลากรดังกลาว ยังพบวา มีการจัดสรรบุคลากรแบบถอยทีถอยอาศัย จัดสรรจากคนภายในกอน
กอนที่จะมีการเปดรับ ทําใหไมเกิดปญหา แตกรณีทมี่ ีปญหาคือ มีการเปดสอบจากภายนอก ระบบซี
กับการเปนผูบ ริหาร เปนตน ซึ่งทุกฝายมีความพยายามที่จะดําเนินการตามแนวทางการถายโอน
บุคลากรจากสอ.ไป อปท. ภายใตหลักการที่วา “สิทธิ” จะไมลดลง บุคลากรทํางานไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีการพิจารณาคาตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการใหเทียบเทาพนักงานสวนทองถิ่น
ในชวงแรกยังพบปญหาที่อบต.และทต. ไมสามารถเบิกจายไดทัน เนื่องจากการถายโอนที่กระชั้นชิด
ทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจึงเปนผูสํารองจายให เพื่อไมใหบุคลากรเดือนรอน แตก็ทิ้งชวงเวลา
ยาวนาน บางแหงเปนเวลาถึง 3 เดือน เปนตน
สอ.หลายแหง เชน สอ.หาดทนง จ.อุทัยธานี สอ.นาพู จ.อุดรธานี สอ.คลองตาสูตร
จ.สระแกว สอ.วังหมัน จ.ตาก เปนตน มีการใหทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในพื้นที่เมื่อจบการศึกษา
มาแลวจะไดมาทํางานใน อบต. อีกดวย
ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการดังกลาว ยังพบวามีปญหา ดังเชน กรณีเจาหนาที่สอ.ที่มี
อายุการทํางานมานาน ฐานเงินเดือนจึงสูงกวาพนักงานของ อบต. ทําใหเมื่อพิจารณาถึงขั้นเงินเดือน
เงินโบนัส ซึ่งตองอยูในวงเงินรอยละ 40 % ของเงินรายได อบต. ทําใหฐานเงินเดือนในการคํานวณ
และจํานวนคนที่ตองไดรับการพิจารณาสูงขึ้นมาก การจัดการก็ยากขึ้นกวาเดิม นอกจากนั้นยังมี
เจาหนาที่บางสวนไมมั่นใจวาสิทธิ์ดานสวัสดิการของเจาหนาที่จะไดเหมือนเดิมหรือไม เชน สิทธิใน
การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเชาบาน เงินทุนสนับสนุนการศึกษาตอ และกบข. เปนตน
4) ดานทรัพยสนิ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ยา เวชภัณฑ และสถานที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
อําเภอ และสถานีอนามัยทําการสํารวจบัญชีทรัพยสิน พัสดุ ครุภัณฑ และสภาพการใชงาน โดยทํา
บัญชีไวอยางละเอียด เพื่อทําการสงมอบระหวางกันและดําเนินตามระเบียบพัสดุของแตละหนวยงาน
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ดานเทคโนโลยี ยา และเวชภัณฑ เจาหนาที่ สอ. เบิกยา และเวชภัณฑจากโรงพยาบาล
และสอ.บางแหงยังคงติดคางหนี้คายาเวชภัณฑอยูกับโรงพยาบาลประจําจังหวัด เนื่องจากสอ.ดังกลาว
ตองใหบริการประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง เปนตน ในอีกดานหนึ่งทต.บึงยี่โถใหความสําคัญและ
เตรียมจัดหาทรัพยสินที่เกีย่ วเนื่องกับภาระงาน ดังกรณี การเปดศูนยบริการสาธารณสุข3 เปลี่ยนชื่อ
จากเดิม สอ.บึงยี่โถ แมจะเปลี่ยนปายชือ่ แลว ประเด็นนี้อาจพบขอยุงยาก หรือตองแกไขกฎหมายที่
ขึ้นทะเบียนไวเดิม ที่ระบุชื่อ สอ.บึงยี่โถ พรอมวัสดุครุภัณฑที่จําเปนในการใหบริการประชาชน เชน
รถพยาบาลฉุกเฉิน ยูนิตทําฟน เปนตน
โดยสรุป ภาพรวมของสอ.ที่ถายโอน นอกจากจะมีการจัดทําระบบบัญชี บันทึกบัญชีทรัพยสิน
สงมอบเรียบรอยแลว หลังจากถายโอนแลว อบต. ทต. มีแผนที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง
สภาพโครงสรางภายในสถานีอนามัยทั้งในสวนภูมิทัศน บริเวณดานใน ดานนอกตัวอาคาร ปรับปรุง
ระบบการใหบริการ ทั้งในดานการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย ยา และเวชภัณฑ
และครุภัณฑการแพทย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา องคกรทองถิ่นใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งโครงสรางพื้นฐานและบริการทางดานสาธารณสุขทีไ่ มยิ่ง
หยอนกวากัน ขณะเดียวกันสิ่งทีต่ องมีการปรับตัวคอนขางมาก กลาวคือ ในเรื่องวัฒนธรรมของ
องคกรที่แตกตางกันในอดีต การทํางานตองมีการปรับตัวคอนขางมาก ตองใชเหตุผล การผสมผสาน
แนวคิด วิธีการทํางานโดยยึดเปาหมายเดียวกันคือ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนเปนสําคัญเปนหลัก
ยึดเหนี่ยวในการทํางานรวมกัน
ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการที่ผานมาทั้งงาน เงิน คน และวัสดุอุปกรณ ในชวงระยะเวลา
ที่ผานมายังไมถึงป ยังเปนชวงที่ระบบ ระเบียบการบริหารจัดการงาน เงิน คน และวัสดุอุปกรณยังมี
บางสวนที่ไมคอยชัดเจน ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงไมเต็มที่ โดยเฉพาะในบางอบต. ที่ถา ยโอน
ในชวงที่มีผานการวางแผนงบประมาณไปแลว ทําใหตองรอวางแผนในงบประมาณป 2552 จึงจะ
สนับสนุนงบประมาณไดอยางเต็มที่ เงื่อนไขอีกประการหนึ่ง ในพื้นที่สอ. อบต.บางแหงมีการเลือกตั้ง
นายกฯใหม เนื่องจากครบวาระ ทําใหการดําเนินงานตองชะลอตัวลง มีปลัดอบต.เปนผูรักษาการ ตอ
เงื่อนไขดังกลาวจึงมี สอ.และอบต.บางแหงที่ยังไมเห็นผลชัดเจนในการทํางานเทาทีค่ วร
4.2.4 ดานประสิทธิภาพในการใหบริการสุขภาพของประชาชน
ผลที่เกิดขึ้นในดานประสิทธิภาพการจัดการมาตรฐานของสอ. และการใหบริการทั้งกอนและ
หลังการถายโอน จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซึ่งสัมภาษณจากภาคประชาชนผูรับบริการ การ
นําเสนอขอมูลในสวนนี้ประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชาชนผูใชบริการ มาตรฐาน
ของการใหบริการดานสุขภาพอนามัย สถานที่ อุปกรณและเครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ ดานบุคลากร
ภาพรวมของระบบการใหบริการดานสุขภาพ
และการมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของ
ทองถิ่น มีรายละเอียดผลการศึกษาในภาพรวมดังจะไดนําเสนอตอไป
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ในการนําเสนอผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในการใหบริการสุขภาพของประชาชนทั้งกอน
และหลังการถายโอน นําเสนอแบบผสมผสานทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผลการวิเคราะห
แบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ และสวนที่ 2 ผลที่เกิดขึน้ ในการ
ใหบริการในการดูแลสุขภาพประชาชน เปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอน ซึ่งในการวัดระดับตัว
แปร โดยการนําคาเฉลี่ยของตัวแปร “ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของประชาชนทั้งกอนและหลังการ
ถายโอน” มาทําการเปรียบเทียบดังนี้
ผลการเปรียบเทียบของคาเฉลีย่
ระดับ
คงที่
x กอนถายโอน = x หลังถายโอน
ดีขึ้นกวาเดิม
x กอนถายโอน < x หลังถายโอน
ไมดีขึ้นกวาเดิม
x กอนถายโอน > x หลังถายโอน
_

_

_

_

_

_

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณเชิงปริมาณของพื้นที่ที่ถายโอนสถานีอนามัยทั้ง 22 แหง
ในเขตการปกครองของอปท.ทั้งสิ้น 18 แหง (14 อบต. 4 ทต.) ในพื้นที่ 16 จังหวัด ในภาคเหนือ
อีสาน กลาง ตะวันออก และภาคใต ซึ่งรวมกลุมตัวอยางภาคประชาชนทั้งสิ้น 8,199 คน ใน
ภาพรวมนอกจากกลุมเปาหมายที่ประกอบดวยหนวยงานที่สนับสนุนการถายโอน อบต. ทต. สอ.
ทองถิ่นจังหวัด แลว ยังมีในสวนของภาคประชาชน ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดที่สําคัญในการถายโอนฯ
ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณในสวนที่เปนภาคประชาชน ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูใหสัมภาษณ
N= 8,199
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 15 ป
15 - 30 ป
31 – 45 ป
46 – 60 ป
61 - 75 ป
76 ป ขึ้นไป
ไมระบุ

รอยละ
40.1
59.9
4.2
1.8
14.8
32.3
31.5
16.4
3.0
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ตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูใหสัมภาษณ (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. / ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ

4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา / มาย / แยกกันอยู
อืน่ ๆ
ไมระบุ
5. อาชีพหลัก
เกษตรกร: ทําสวน/ทํานา/ปศุสัตว
กรรมกร เชน กอสราง
รับจางทั่วไป
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
คาขาย
ชางฝมือ เชน เย็บผา ชางไม ชางปูน ชางเชื่อม งานหัตถกรรม และ
ชางเครื่องยนต
แมบาน
นักเรียน/นักศึกษา
ไมไดประกอบอาชีพ
เกษตรกรและรับจางทั่วไป
อื่นๆ
ไมระบุ

รอยละ
6.1
62.1
11.9
7.4
5.4
2.1
4.8
0.2

19.1
70.5
10.0
0.3
0.1
32.0
0.7
25.2
2.8
0.6
3.9
3.8
10.6
1.8
8.2
4.8
4.9
0.2
0.5
0.1

98
ตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูใหสัมภาษณ (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
6. การเปนสมาชิกกลุม ชมรม หรือองคกรตอไปนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
กลุมออมทรัพย
กลุมกองทุนหมูบาน
กลุมพัฒนาอาชีพตางๆ
กลุมฌาปนกิจสงเคราะห
ชมรมผูสูงอายุ
ชมรมสรางสุขภาพ
กลุมเกษตรผสมผสาน
กลุมสตรี/แมบาน
อืน่ ๆ
7.สถานบริการสาธารณสุขที่ไปใชบริการ
สถานีอนามัย
สถานีอนามัยในพื้นที่ใกลเคียง
ศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล
โรงพยาบาลชุมชน
ศูนยสุขภาพชุมชน (PCU)
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป
โรงพยาบาลทหาร
คลินิกเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน
อืน่ ๆ ระบุ
8. เหตุผลในการใชบริการรักษาพยาบาล
สถานบริการอยูใกลบาน เดินทางสะดวก
บริการดี การรักษามีคุณภาพ
ใชบริการตามสิทธิประกันสุขภาพ
อืน่ ๆ ระบุ

รอยละ
7.4
24.3
35.2
2.0
34.2
10.5
6.1
3.0
7.9
4.8
68.2
15.2
3.5
34.7
2.6
31.6
3.1
16.8
8.2
2.3
75.2
49.2
54.1
3.5

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศ
หญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.9 และรอยละ 40.1 ตามลําดับ สวนใหญมีอายุอยูระหวาง
46-60 ปคิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาคือ อายุระหวาง 61-75 ปคิดเปนรอยละ 31.5 อายุ 76ปขึ้น
ไปคิดเปนรอยละ16.4 อายุระหวาง 31-45 คิดเปนรอยละ 14.8 อายุต่ํากวา 15 ปคิดเปนรอยละ 4.2
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และ มีอายุ15-30ป คิดเปนรอยละ 1.8 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ชั้น
ประถมศึกษาจํานวน คิดเปนรอยละ 62.1 รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 11.9
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเปนรอยละ 7.4 ไมไดเรียนคิดเปนรอยละ 6.1 ระดับปวช./ปวส. คิดเปน
รอยละ 5.4 ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 4.8 ระดับอนุปริญญาคิดเปนรอยละ 2.1 และ สูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.2
สถานภาพการสมรสพบวา สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมาคือ โสดคิด
เปนรอยละ 19.1 และมีสถานภาพ
หยา/หมาย/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 10.0 มีอาชีพหลัก
สวนใหญ เปนเกษตรกรคิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาคือ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 25.2 มีอาชีพ
คาขายคิดเปนรอยละ 10.6 เปนแมบา นคิดเปนรอยละ 8.2 ไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 4.9
เปน นักเรียนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 4.8 ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 3.9
ประกอบธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 3.8 รับราชการคิดเปนรอยละ 2.8 ชางฝมือ คิดเปนรอยละ 1.8
เปนกรรมกรคิดเปนรอยละ 0.7 พนักงานรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 0.6 มีอาชีพอื่น ๆ คิดเปนรอย
ละ 0.5 และ เกษตรกรและรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 0.2
ผูตอบแบบสอบถามหลายคนเปนสมาชิกกลุม ชมรมตาง ๆ หรือองคกร คิดเปนรอยละ 67.1
โดยสวนใหญเปนสมาชิกกลุม กองทุนหมูบานคิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมา คือ เปนสมาชิกกลุม
ฌาปนกิจสงเคราะห คิดเปนรอยละ 34.2 เปนสมาชิกกลุมออมทรัพย คิดเปนรอยละ 24.3
เปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 10.5 เปนสมาชิกกลุมสตรี/แมบาน คิดเปนรอยละ 7.9 เปน
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) คิดเปนรอยละ 6.4 เปนสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพคิดเปนรอยละ 6.1 เปนสมาชิกกลุมอื่นๆ คิดเปนรอยละ 4.8เปนสมาชิกกลุมเกษตร
ผสมผสาน คิดเปนรอยละ 3.0 และเปนสมาชิกกลุมพัฒนาอาชีพตางๆ คิดเปนรอยละ 2.0
ในการรักษาพยาบาลประชาชนจะไปใชบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข คิด
เปนรอยละ 98.8 โดยไปใชบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข อันดับคือตนๆ บริการ
ของสถานีอนามัยคิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมาไดแกโรงพยาบาลชุมชน คิดเปนรอยละ 34.7
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป คิดเปนรอยละ 31.6 คลินิกเอกชนคิดเปนรอยละ 16.8 สถานี
อนามัยในพื้นที่ใกลเคียง คิดเปนรอยละ 15.2 โรงพยาบาลเอกชนคิดเปนรอยละ 8.2 ศูนยบริการ
สาธารณสุขในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 3.5 โรงพยาบาลทหารคิดเปนรอยละ 3.1 ศูนยสุขภาพ
ชุมชน (PCU) คิดเปนรอยละ 2.6 และไปใชบริการที่อื่นๆ เปนลําดับสุดทาย) คิดเปนรอยละ 2.3
ดวยเหตุผลทีไ่ ปใชบริการรักษาฯ ณ สถานบริการสาธารณสุขดังกลาวดังนี้ สถานบริการอยูใกลบาน
เดินทางสะดวก คิดเปนรอยละ 75.2 ใชบริการตามสิทธิประกันสุขภาพ คิดเปนรอยละ 54.1 มีการ
บริการดี การรักษามีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 49.2 และดวยเหตุผลอื่นๆ คิดเปนรอยละ 3.5
ตามลําดับ
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สรุปไดวา จากกลุมตัวอยางประชาชนทีร่ ับบริการในพื้นที่ถายโอนฯ สวนใหญเปนประชาชน
ที่มารับบริการจากสถานีอนามัยและมีสทิ ธิตามหลักประกันสุขภาพ ความสะดวกในการมารับบริการ
เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหมกี ารใชบริการจากสถานีอนามัย
เมื่อวิเคราะหเชื่อมโยงกับการถายโอน
สถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทัศนะของประชาชนสวนใหญจึงไมไดมองแบบสุดขั้ว
วาดี หรือไมดี แตจะอยูที่ไหนก็ได ขอใหบริการดีเหมือนเดิม เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว มีเงื่อนไข
ปจจัยอีกหลายประการที่ทาํ ใหความคิดอาจจะมีแตกตางบาง เนื่องจากโดยกระบวนการถายโอนที่ผาน
มา ความเขมขนในระดับพื้นที่อาจจะไมสม่ําเสมอในการชี้แจงทําความเขาใจไดทุกพื้นที่
จะดวย
เหตุผลใดก็ตาม ภาคประชาชนก็มีความคาดหวังไมตางไปจากทุกฝายที่เกี่ยวของ กลาวคือ มุง
ประโยชนจากบริการการดานสุขภาพที่ดีกวาเดิม เมื่อโครงการถายโอนฯผานมาไดชวงระยะเวลาหนึง่
ผลผลิตของโครงการ
และผลที่เกิดขึ้นจากการถายโอนฯเริ่มแสดงบทบาทของทองถิ่นใหเห็นอยาง
หลากหลาย ดังจะไดนําเสนอตอไป
สวนที่ 2 ดานประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนของสถานีอนามัยเปรียบเทียบ
กอนและหลังการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาพรวมการใหการบริการดานสุขภาพกับประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการถาย
โอน ความพึงพอใจตอมาตรฐานการใหบริการของ สอ. อยูในระดับที่ดีขึ้นกวาเดิม โดยเมื่อพิจารณา
รายประเด็นเปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอนมีความแตกตางกันเล็กนอย ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สภาพความเปนจริงและผลที่เกิดขึ้นในการใหบริการดูแลสุขภาพของประชาชน
เปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอน
ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของ
ประชาชน
ประเด็น
กอนถายโอน
หลังถายโอน
S.D.
S.D.
Χ
Χ
1. ดานมาตรฐานของสถานีอนามัย และการใหบริการดานสุขภาพอนามัย
1)ระบบบริการมีความเหมาะสม
2.74 0.881
2.95
0.881
2)ระบบสงตอมีความเหมาะสม
2.64 0.890
2.88
0.903
3)ผูรับบริการไดรับความเปนธรรมในการ
ใหบริการ เชน ตามคิว
2.76 0.882
2.96
0.892
4)สามารถเปดใหบริการทุกวัน
2.66 0.953
2.87
0.943
5)มีการจัดบริการทันตกรรม ทั้งในหนวย
บริการ/สอ.และมีระบบเครือขายสงตอ
2.46 0.946
2.66
0.985

ผล
เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย

ระดับ
การ
เปลี่ยน
แปลง

0.21
0.24

ดีขึ้น
ดีขึ้น

0.20
0.21

ดีขึ้น
ดีขึ้น

0.20

ดีขึ้น
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ตารางที่ 13 (ตอ)

ประเด็น
6)มีบริการเยี่ยมบาน อยางนอย 12 ชม.ตอ
สัปดาห
7)มีบริการตรวจทางหองปฏิบัติการขั้น
พื้นฐานและระบบสงตออยางมีคุณภาพรวดเร็ว
8)มีบริการในกรณีอุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลา
ทําการ
รวม

ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของ
ประชาชน
กอนถายโอน
หลังถายโอน
S.D.
S.D.
Χ
Χ

ผล
ระดับการ
เปรียบเทียบ เปลีย่ น
คาเฉลี่ย
แปลง

2.39

0.950

2.62

0987

0.23

ดีขึ้น

2.52

0.902

2.75

0.933

0.23

ดีขึ้น

2.48
2.58

0.928
0.926

2.73
2.80

0.962
0.936

0.25
0.22

ดีขึ้น
ดีขึ้น

0.921

3.00

0.902

0.23

ดีขึ้น

0.885

2.94

0.892

0.26

ดีขึ้น

0.900

3.01

0.891

0.23

ดีขึ้น

0.896

3.00

0.889

0.27

ดีขึ้น

0.901

2.99

0.894

0.25

ดีขึ้น

0.969

2.76

0.988

0.11

ดีขึ้น

0.901

2.95

0.896

0.22

ดีขึ้น

2. สถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือ
1)มีการจัดสถานที่เปนสัดสวน สะอาด 2.77
ปลอดภัย มีพื้นที่ใหบริการอยางพอเพียง
เหมาะสม
2)มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย ยา 2.68
และเวชภัณฑที่จําเปนพรอมใชงานและ
ใหบริการประชาชน
3)มีสถานที่อํานวยความสะดวกและ
2.78
สงเสริมความปลอดภัยในการบริการผูปวย
ทั้งในและนอกอาคาร เชน น้ําดื่ม หองน้ํา
ทางเดิน
4)มีการจัดการความสะอาดของสถานที่
และการควบคุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมทีม่ ี
ผลตอสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
2.73
อาคาร
รวม
2.74
3.บุคลากร(เจาหนาที่สถานีอนามัย)ผูใหบริการ
1)มีจํานวนเพียงพอ
2.65
2)มีความรูความสามารถในการ
ใหบริการ
2.73
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ประเด็น
3)ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เปน
กันเอง เต็มใจใหบริการ
4)ใหเวลาในการบริการอยางเพียงพอ
5)ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
รวม
4. ภาพรวมของระบบการใหบริการ
1)ระบบการใหบริการดานการ
รักษาพยาบาล(เชน รักษาอาการเจ็บปวย
โรค)
2)มีการรับเรื่องรองเรียน และการให
ความชวยเหลือเบื้องตน
3)ระบบการสงตอเหมาะสม เชน การ
สงตอผูปวยจากสถานีอนามัย
ไป
โรงพยาบาล
รวม
5. ดานการบริหารจัดการ
1)มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดาน
สุขภาพที่สอดคลองกับสถานะสุขภาพของ
ประชาชนในทองถิ่น
2)การประสานขอมูลระหวางสถานี
อนามัยกับโรงพยาบาลถูกตองและทันเวลา
3)มีกระบวนการถายทอดความรูดาน
สุขภาพใหกับชาวบานในทองถิ่นเพื่อให
สามารถดูแลและพึ่งตนเองได
4)มีการรับเรื่องรองเรียน และการให
ความชวยเหลือเบื้องตน
รวม

ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของ
ประชาชน
กอนถายโอน
หลังถายโอน
S.D.
S.D.
Χ
Χ

ผล
ระดับการ
เปรียบเทียบ เปลีย่ น
คาเฉลี่ย
แปลง

2.72
2.70
2.69
2.70

0.944
0.920
0.941
0.935

2.96
2.95
2.92
2.91

0.915
0.914
0.935
0.929

0.24
0.25
0.23
0.21

2.62

0.919

2.87

0.930

0.25

ดีขึ้น
ดีขึ้น
ดีขึ้น
ดีขึ้น

ดีขึ้น
2.49

0.948

2.73

0.980

0.24
ดีขึ้น

2.56

0.559

2.83

0.985

0.25
ดีขึ้น

2.60

0.864

2.85

0.962

0.25

2.50

0.952

2.71

0.982

0.21

ดีขึ้น

ดีขึ้น
2.47

0.944

2.71

0.992

0.24
ดีขึ้น

2.52

0.967

2.74

1.008

0.22
ดีขึ้น

2.41
2.48

0.963
0.957

2.65
2.70

1.015
0.999

0.24
0.23

ดีขึ้น
ดีขึ้น
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของ
ผล
ระดับการ
ประชาชน
เปรียบเทียบ เปลี่ยน
ประเด็น
กอนถายโอน
หลังถายโอน
คาเฉลี่ย
แปลง
S.D.
S.D.
Χ
Χ
6. ดานการมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิน่ เชน จัดทําโครงการเพือ่ รับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสุขภาพ/ จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ/จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของทองถิ่น ฯลฯ
1)การเสนอปญหาและรวมวิเคราะห
สาเหตุของปญหาดานสุขภาพในตําบลกับ
อบต./เทศบาล
2.34 0.988 2.55 1.051
0.21
ดีขึ้น
2)รวมกับ อบต./เทศบาล จัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา พรอมทั้งเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่อแกไขปญหาดาน
0.23
ดีขึ้น
2.31 0.975 2.54 1.057
สุขภาพของชุมชนทองถิ่น
3)รวมกับ อบต./เทศบาล และสถานี
อนามัยในการสํารวจขอมูลตางๆ เชน
จปฐ. กชช.2 ค. การสํารวจประชากรผูม ี
สิทธิลงทะเบียน (30 บาท) และการจัดทํา
ดีขึ้น
0.22
2.39 1.009 2.61 1.062
แฟมประวัตขิ องประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ (Family Folder)
4)รวมกับ อบต./เทศบาล ติดตามการ
ปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงาน/
โครงการ เพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพ 2.31 0.990 2.53 1.064
0.22
ดีขึ้น
ของทองถิ่น
5)รวมประเมิน และตรวจสอบการใช
จายงบประมาณใหเกิดความโปรงใส
2.27 0.998 2.49 1.075
0.17
ดีขึ้น
6)รวมรับทราบขอมูลการปฏิบัติงานที่
แลวเสร็จตามแผนงาน/โครงการดาน
ดีขึ้น
สุขภาพ
2.53 0.991 2.57 1.058
0.02
รวม
2.36 0.992 2.55 1.061
0.18
ดีขึ้น
การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นในการใหบริการดูแลสุขภาพของประชาชน และประสิทธิภาพการ
จัดการเปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอนฯ ในภาพรวมทุกๆ ประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
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ที่ดีขึ้นหลังจากที่มีการถายโอนแลวระดับการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ ดีขึ้น โดยเมื่อพิจารณาเปนราย
ประเด็นจะพบความแตกตางดังนี้
ดานมาตรฐานของสถานีอนามัย และการใหบริการดานสุขภาพอนามัย ภาพรวม
หลังจากที่มีการถายโอนแลวระดับการเปลี่ยนแปลงอยูใ นระดับ ดีขึ้น กอนการถายโอน ( Χ = 2.58 )
หลังการถายโอน ( Χ = 2.80) และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนถายโอนและคาเฉลี่ยหลังถายโอนมาทําการ
เปรียบเทียบพบวาความแตกตาง Χ กอนถายโอน < Χ หลังถายโอน = 0.22 และในแตละดาน
ปรากฏความเปลี่ยนแปลงดังนี้ ระบบบริการมีความเหมาะสม กอนการถายโอน ( Χ = 2.74 ) หลัง
การถายโอน ( Χ = 2.95) ระบบสงตอมีความเหมาะสม กอนการถายโอน ( Χ = 2.64 ) หลังการถาย
โอน ( Χ = 2.88) ผูรับบริการไดรับความเปนธรรมในการใหบริการ กอนการถายโอน ( Χ = 2.76)
หลังการถายโอน ( Χ = 2.96) สามารถเปดใหบริการทุกวัน กอนการถายโอน ( Χ = 2.66) หลังการ
ถายโอน ( Χ = 2.87)มีการจัดบริการทันตกรรม ทั้งในหนวยบริการ/สอ.และมีระบบเครือขายสงตอ
กอนการถายโอน ( Χ = 2.46) หลังการถายโอน ( Χ = 2.66)มีบริการเยี่ยมบาน อยางนอย 12 ชม.
ตอสัปดาหกอนการถายโอน ( Χ = 2.39) หลังการถายโอน ( Χ = 2.62)มีบริการตรวจทาง
หองปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบสงตออยางมีคุณภาพรวดเร็วกอนการถายโอน ( Χ = 2.52) หลัง
การถายโอน ( Χ = 2.75)มีบริการในกรณีอุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทําการกอนการถายโอน ( Χ =
2.48) หลังการถายโอน ( Χ = 2.73) และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนการถายโอนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยหลัง
การถายโอนพบวาคาเฉลีย่ หลังการถายโอนมากกวาคาเฉลี่ยกอนการถายโอน ทุกรายดานซึ่งแสดงให
เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ ทุกรายดาน
ดานสถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือ ภาพรวมหลังจากที่มีการถายโอนแลวระดับการ
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับ ดีขึ้น กอนการถายโอน ( Χ = 2.74 ) หลังการถายโอน ( Χ = 2.99) และเมื่อ
Χ
นําคาเฉลี่ยกอนถายโอนและคาเฉลี่ยหลังถายโอนมาทําการเปรียบเทียบพบวาความแตกตาง
กอนถายโอน < Χ หลังถายโอน = 0.25 และในแตละดานปรากฏความเปลีย่ นแปลงดังนี้ มีการ
จัดสถานที่เปนสัดสวน สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่ใหบริการอยางพอเพียง เหมาะสม กอนการถายโอน
( Χ = 2.77) หลังการถายโอน ( Χ = 3.00) มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย ยาและเวชภัณฑที่จําเปน
พรอมใชงานและใหบริการประชาชน กอนการถายโอน ( Χ = 2.68) หลังการถายโอน ( Χ = 2.94)
มีสถานที่อํานวยความสะดวกและสงเสริมความปลอดภัยในการบริการผูปวยทั้งในและนอกอาคาร เชน
น้ําดื่ม หองน้ํา ทางเดิน ฯลฯ กอนการถายโอน ( Χ = 2.78) หลังการถายโอน ( Χ = 3.01) มีการ
จัดการความสะอาดของสถานที่และการควบคุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร กอนการถายโอน ( Χ = 2.73) หลังการถายโอน ( Χ = 3.00) และเมื่อนําคาเฉลี่ย
กอนการถายโอนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยหลังการถายโอนพบวาคาเฉลี่ยหลังการถายโอนมากกวา
คาเฉลี่ยกอนการถายโอน ทุกรายดานซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้ ทุกราย
ดาน
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ขณะเดียวกันหลังจากถายโอนในระดับพื้นที่ มีการพัฒนาแนวทางการบริการทีท่ ันสมัย มีรถ
บริการฉุกเฉินในหลายพื้นที่ เชน ที่ สอ. คลองตาสูตร จ.สระแกว สอ.หาดทนง
จ.อุทัยธานี
เปนตน ในบางสอ. ซึ่งมีรถบริการของสอ.อยูแลว ก็มีการดูแล จัดการใหเทาทันสถานการณมากขึ้น
กลาวคือ เมื่อตองมีการซอม ก็จัดการดําเนินการไดทันที อปท.สนับสนุนเต็มที่ ทําใหการทํางานบริการ
ประชาชนเปนไปไดอยางทันทวงที
ดานบุคลากร (เจาหนาที่สถานีอนามัย) ผูใหบริการ ภาพรวมหลังจากที่มีการถายโอนแลว
ระดับการเปลีย่ นแปลงอยูในระดับดีขึ้น กอนการถายโอน ( Χ = 2.70 ) หลังการถายโอน ( Χ = 2.91)
และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนถายโอนและคาเฉลี่ยหลังถายโอนมาทําการเปรียบเทียบพบวาความแตกตาง
Χ กอนถายโอน < Χ หลังถายโอน = 0.21 และในแตละดานปรากฏความเปลีย
่ นแปลงดังนี้ มี
จํานวนเพียงพอ กอนการถายโอน ( Χ = 2.65) หลังการถายโอน ( Χ = 2.76) มีความรู
ความสามารถในการใหบริการ กอนการถายโอน ( Χ = 2.73) หลังการถายโอน ( Χ = 2.95) ดูแล
เอาใจใส กระตือรือรน เปนกันเอง เต็มใจใหบริการ กอนการถายโอน ( Χ = 2.72) หลังการถายโอน
( Χ = 2.96) ใหเวลาในการบริการอยางเพียงพอ กอนการถายโอน ( Χ = 2.70) หลังการถายโอน
( Χ = 2.95) ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส กอนการถายโอน ( Χ = 2.69) หลังการถายโอน ( Χ =
2.92)
และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนการถายโอนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยหลังการถายโอนพบวาคาเฉลี่ย
หลังการถายโอนมากกวาคาเฉลี่ยกอนการถายโอน ทุกรายดานซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดขี ึ้นทุกรายดาน
ภาพรวมของระบบการใหบริการ
ภาพรวมหลังจากที่มีการถายโอนแลวระดับการ
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับ ดีขึ้น กอนการถายโอน ( Χ = 2.60 ) หลังการถายโอน ( Χ = 2.85) และเมื่อ
Χ
นําคาเฉลี่ยกอนถายโอนและคาเฉลี่ยหลังถายโอนมาทําการเปรียบเทียบพบวาความแตกตาง
กอนถายโอน < Χ หลังถายโอน = 0.25 และในแตละดานปรากฏความเปลีย่ นแปลงดังนี้ ระบบ
การใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพ (เชน การออกกําลังกาย กลุมชมรมผูสูงอายุฯ ฯลฯ) กอนการ
ถายโอน ( Χ = 2.63) หลังการถายโอน ( Χ = 2.92) ระบบการใหบริการดานการปองกันควบคุมโรค
(เชน ฉี่หนู ไขเลือดออก เอดส ฯลฯ ) กอนการถายโอน ( Χ = 2.69) หลังการถายโอน ( Χ =
2.91) ระบบการใหบริการดานการรักษาพยาบาล(เชน รักษาอาการเจ็บปวยโรคตางๆ ฯลฯ ) กอนการ
ถายโอน ( Χ = 2.62) หลังการถายโอน ( Χ = 2.87) ระบบการใหบริการดานการฟนฟูสภาพ(เชน ผู
พิการตางๆ ฯลฯ ) กอนการถายโอน ( Χ = 2.49) หลังการถายโอน ( Χ = 2.73) ระบบการสงตอ
เหมาะสม เชน การสงตอผูปวยจากสถานีอนามัย ไป โรงพยาบาล ฯลฯ ) กอนการถายโอน ( Χ =
2.56) หลังการถายโอน ( Χ = 2.83) และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนการถายโอนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
หลังการถายโอนพบวาคาเฉลี่ยหลังการถายโอนมากกวาคาเฉลี่ยกอนการถายโอน
ทุกรายดานซึ่ง
แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทุกรายดาน
ดานการบริหารจัดการ ภาพรวมหลังจากที่มีการถายโอนแลวระดับการเปลีย่ นแปลงอยูใน
ระดับ ดีขึ้น กอนการถายโอน ( Χ = 2.48 ) หลังการถายโอน ( Χ = 2.70) และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอน
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ถายโอนและคาเฉลี่ยหลังถายโอนมาทําการเปรียบเทียบพบวาความแตกตาง Χ กอนถายโอน <
Χ หลังถายโอน = 0.23
และในแตละดานปรากฏความเปลี่ยนแปลงดังนี้ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดานสุขภาพที่สอดคลองกับสถานะสุขภาพของประชาชนในทองถิ่น กอนการถายโอน ( Χ =
2.50) หลังการถายโอน ( Χ = 2.71) การประสานขอมูลระหวางสถานีอนามัยกับโรงพยาบาลถูกตอง
และทนเวลา กอนการถายโอน ( Χ = 2.47) หลังการถายโอน ( Χ = 2.71) มีกระบวนการถายทอด
ความรูดานสุขภาพใหกับชาวบานในทองถิ่นเพื่อใหสามารถดูแลและพึ่งตนเองได กอนการถายโอน
( Χ = 2.52) หลังการถายโอน ( Χ = 2.74) มีการรับเรื่องรองเรียน และการใหความชวยเหลือ
เบื้องตน กอนการถายโอน ( Χ = 2.41) หลังการถายโอน ( Χ = 2.65) และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนการ
ถายโอนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยหลังการถายโอนพบวาคาเฉลี่ยหลังการถายโอนมากกวาคาเฉลีย่ กอน
การถายโอน ทุกรายดานซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกรายดาน
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิ่น เชน จัดทําโครงการเพื่อรับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนสุขภาพ/
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ/จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของทองถิ่น
ฯลฯ ภาพรวมหลังจากที่มีการถายโอนแลวระดับการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ ดีขึ้น กอนการถายโอน
( Χ = 2.36 ) หลังการถายโอน ( Χ = 2.55) และเมื่อนําคาเฉลี่ยกอนถายโอนและคาเฉลี่ยหลังถายโอน
มาทําการเปรียบเทียบพบวาความแตกตาง Χ กอนถายโอน < Χ หลังถายโอน = 0.18 และใน
แตละดานปรากฏความเปลีย่ นแปลงดังนี้
การเสนอปญหาและรวมวิเคราะหสาเหตุของปญหาดาน
สุขภาพในตําบลกับ อบต./เทศบาล กอนการถายโอน ( Χ = 2.34) หลังการถายโอน ( Χ = 2.55)
รวมกับ อบต./เทศบาล จัดลําดับความสําคัญของปญหา พรอมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อแกไข
ปญหาดานสุขภาพของชุมชนทองถิ่น กอนการถายโอน ( Χ = 2.31) หลังการถายโอน ( Χ = 2.54)
รวมกับ อบต./เทศบาล และสถานีอนามัยในการสํารวจขอมูลตางๆ เชน จปฐ. กชช.2 ค. การสํารวจ
ประชากรผูมสี ิทธิลงทะเบียน(30 บาท) และการจัดทําแฟมประวัติของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
(Family Folder) กอนการถายโอน ( Χ = 2.39) หลังการถายโอน ( Χ = 2.61) รวมกับ อบต./
เทศบาล ติดตามการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงาน/โครงการ เพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพของ
ทองถิ่น กอนการถายโอน ( Χ = 2.31) หลังการถายโอน ( Χ = 2.53) รวมประเมิน และตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณใหเกิดความโปรงใส กอนการถายโอน ( Χ = 2.27) หลังการถายโอน ( Χ =
2.49) รวมรับทราบขอมูลการปฏิบัติงานที่แลวเสร็จตามแผนงาน/โครงการดานสุขภาพ กอนการถาย
โอน ( Χ =2.53) หลังการถายโอน ( Χ = 2.57)
กลาวโดยสรุป จากคาเฉลี่ยกอนการถายโอนมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยหลังการถายโอนพบวา
คาเฉลี่ยหลังการถายโอนมากกวาคาเฉลี่ยกอนการถายโอนทุกรายดาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบการ
ใหบริการดานสุขภาพตอประชาชนในพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาเดิมเพียงเล็กนอย
ทุกรายดาน โดยเฉพาะภาพรวมของการใหบริการที่ดีขึ้นสะทอนถึงประสิทธิภาพในการใหบริการใน
ดานตางๆอยางเต็มที่ จนประชาชนอาจจะไมรูสึกวาแตกตางจากเดิม สวนในดานการมีสวนรวมของ
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ภาคประชาชนในการรวมวางแผนสุขภาพของทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหการถายโอนมาจาก
ฐานรากที่เขมแข็งในการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการดานสุขภาพจะหนุนเสริมใหงานถายโอน และ
กิจกรรมดานสาธารณสุขสอดคลองกับปญหา และศักยภาพของชุมชนทองถิ่น เปนความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการ
4.2.5 หลักธรรมาภิบาล
ในภาพรวมเมือ่ สถานีอนามัยโอนไปยังองคการบริหารสวนตําบลแลวตองดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเชนเดียวกับองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนงบประมาณ
ตองมีการทําประชาคมเพื่อใหชาวบานมีสวนรวมในการเสนอโครงการ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางวัสดุ
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตองมีตัวแทนชาวบานเปนกรรมการดวย ทําใหการทํางานมีความโปรงใส
และยุตธิ รรม เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะประเด็นนิตธิ รรม คุณธรรม ความ
รับผิดชอบและความโปรงใส (การมีสวนรวมไดอธิบายไวกอนหนานี้แลว ในเรื่องความคุมคาเปนเรื่องที่
ตองทําการประเมินผลภายหลังการถายโอนสถานีอนามัยที่ใชระยะเวลานานกวานี้) จากการถายโอน
สถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้
1) ดานนิติธรรม
ในการดําเนินการดานสุขภาพในชวงที่มกี ารถายโอนฯจะยึดหลักกฎหมาย
ระเบียบ เพื่อไมใหขัดตอขอกฎหมาย เชน มีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ ชวยเหลือสถานี
อนามัย ในกรอบที่ทําไดเทานั้น ขณะเดียวกันเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและการใหความชวยเหลือ
เบื้องตนที่เกิดขึ้นกอนการถายโอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่นอย(2.41) สวนหลังการถายโอนมีคาเฉลี่ย
มากกวา เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอนแลวประชาชนผูรับบริการสวนใหญไดรับความ
ชวยเหลือในทางที่ดีขึ้น (ดูตารางที่ 10 ดานการบริหารจัดการ)ประกอบ
2) ดานคุณธรรม
ในระบบการบริหารจัดการดานตางๆของอบต.,ทต.ที่สะทอนและเปนตัวอยางของ
ความเปนธรรมในการจัดการ ดังเชน ในการพิจารณาเงินโบนัสพิเศษในการทํางาน และการพิจารณา
ปรับขั้นเงินเดือน อํานาจในการตัดสินใจไมไดขึ้นกับนายก อบต. แตจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด
เปนผูพิจารณา เปนระบบทีช่ วยใหเกิดความเปนธรรมในการจัดการ
ขณะเดียวกันในระบบการใหบริการของสอ.ทั้งกอนและหลังการถายโอน มีการ
จัดลําดับของผูมาใชบริการโดยใชบัตรคิว ไมพบวามีการเลือกปฏิบตั ิในการใหบริการ ทําใหผูใชบริการ
รูสึกวาไดรับความเปนธรรม และมีความเทาเทียมในการปฏิบัตขิ องเจาหนาที่ ดังจะเห็นไดจากผลการ
สํารวจขอมูลความคิดเห็นของประชาชนตอความเปนธรรมในการใหบริการ ทั้งกอนและหลังการถาย
โอน
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3) ความรับผิดชอบ อปท.พรอมรับผิดชอบงานดานสุขภาพดวยเหตุผลทีว่ า เปน
ภารกิจตามกฎหมาย เปนปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ และยิ่งทํางานดาน
สุขภาพยิ่งไดคะแนนเสียง การยอมรับนับถือ อปท.ทั้ง 22 แหง จึงมีความพรอมในการรับผิดชอบ
งานดานสุขภาพควบคูไปกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการถายโอนภารกิจอื่นๆอีก 254
ภารกิจ
อยางไรก็ตามความรับผิดชอบ ยังเปนไปตามระบบงานสาธารณสุขที่ทําโดย
สอ.แบบเดิม การคิดคน สรางสรรคและแกไขปญหาสุขภาพใหสอดคลองกับบริบทของพืน้ ทที่
เปนภาระความรับผิดชอบที่ อปท.ตองพัฒนาและสรางนวัตกรรมสุขภาพตอไป
4) ดานความโปรงใส
ในกระบวนการดําเนินงานถายโอน มีการรับมอบทรัพยสินตางๆ ตรวจสอบ และ
ลงบันทึกบัญชีทรัพยสินอยางชัดเจน ขณะเดียวกันในการทํางานของสถานีอนามัยจะมีการประชุมวาง
แผนการทํางานรวมกันระหวางอบต.และสอ. เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่อง
ซึ่งจากผลการสํารวจขอมูลจากภาคประชาชน
ผูรับบริการในดานการบริหารจัดการดานบุคลากรหรือเจาหนาที่สอ.ที่ใหบริการกับประชาชนพบวา
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ กอนและหลังการถายโอนแลวดีขึ้นกวาเดิม (ดู
ตารางที่ 10 ดานบุคลากร(จนท.สอ.)ผูใหบริการ)
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตั้งแตกอนการถายโอน ก็มีกระบวนการทําประชาคมใน
พื้นที่ มีการประชุม เก็บขอมูลขอความคิดเห็นจากภาคประชาชน และผูเกี่ยวของ ถือวาเปนแนวทางที่
แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส และความจริงใจในการถายโอน ที่มุงผลประโยชนเพื่อทองถิ่น แมใน
กระบวนการดังกลาวจะทําไดไมทั่วถึงนัก แตสามารถปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสื่อสารใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มชองทาง จัดเวทีที่ไมเปนทางการ พบประชาชน จะไดเกิดความเขาใจกันเพิ่มเปน
ลําดับ และพัฒนาเปนความรวมมือในกิจกรรม สรางฐานความมั่นคงในการจัดการสุขภาพจากขางลาง
เปนความยั่งยืนในการจัดการสุขภาพของทองถิ่นไดในอนาคต
กลาวโดยสรุป ผลผลิตของโครงการฯ และผลที่เกิดขึ้นจากการถายโอนสถานีอนามัยไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และทต.)นั้น มีรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑที่เนนความสมัครใจ และความพรอมในการถายโอนเปนสําคัญ ในการบริหารจัดการทั้ง
ระบบยังมีปญหาอยูบางในความไมชัดเจนของระเบียบ หลักเกณฑ
ขณะเดียวกันในเรือ่ งความ
เปลี่ยนแปลงจากการทํางาน หากพิจารณาชวงเวลาหลังการถายโอนที่ยังมีอายุไมถึงป เปนชวงที่
ระบบ ระเบียบในการบริหารจัดการงาน เงิน คน และวัสดุ อุปกรณ ยา เวชภัณฑ และสถานที่ยังไม
ชัดเจน และดวยเงื่อนไขที่ซบั ซอนในแตละบริบทของอบต.และ ทต. ไมวาจะดวยชวงเวลาการถายโอน
ที่ทําในชวงทีแ่ ผนงบประมาณของอบต.ไดผานไปแลว การที่นายกอบต.หมดวาระ ทําใหงานชะลอตัว
อยูบาง ทั้งนี้ในภาพรวมในเรื่องระบบการใหบริการกับภาคประชาชนในทองถิ่นทั้งกอนและหลังการ
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ถายโอนยังรักษามาตรฐานไวไดเปนอยางดี พิจารณาจากผลการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใชบริการในพื้นที่ แมกอนและหลังการถายโอนคาเฉลี่ยไมแตกตางกันนัก และถึงแมจะ
มีการถายโอน แตในภาคประชาชนยังคงตองการความชัดเจนทั้งเรื่องแนวคิดในการกระจายอํานาจ
ดานสุขภาพสูทองถิ่น การมีสวนรวม ยังคงตองพัฒนาใหเขมขนมากยิ่งขึ้น เพื่อการถายโอนจะเกิดจาก
การเห็นคุณคา มากกวาดําเนินการไปเพราะเปนนโยบายจากสวนกลาง
4.3 ปญหา อุปสรรคของการถายโอน
การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม มักมีปญหาอุปสรรคเสมอ ทั้งในระยะเริม่ ตน และการทํางานตอๆมา
ยิ่งเปนการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการจากหนวยงานหนึ่งไปสูอีกหนวยงานหนึ่ง
ยิ่งมีปญหา
อุปสรรค ตอเมื่อมีการเรียนรูและการจัดการใหเขาที่เขาทาง การทํางานก็มีแนวโนมราบรื่นมากขึ้น
การถายโอน สอ.ไปสู อปท. มีปญหาอุปสรรคตั้งแตระดับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ การ
บริหารจัดการ การสื่อสารทําความเขาใจ พอสรุปไดดังนี้
1) ระดับนโยบาย ความชัดเจนของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขในการถายโอน
สถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาดความเปนเอกภาพ ไมมีความชัดเจนในแนวทางการ
ถายโอนสถานีอนามัยทําใหเกิดความชะงักงันในการบริหารจัดการ
2) กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ ทั้งในเรื่องขอกฎหมาย คําสั่ง เมื่อบริหารจัดการภายใต
สองกระทรวง ทําใหติดขัดในการขับเคลื่อน
ขอกฎหมายตางๆ ที่เกีย่ วของกับภารกิจการถายโอนฯ และความลาชาจากระบบงานเกา
สูใหมทั้งระบบ การบริหารจัดการงาน เงิน คน ระบบการจัดการหลายๆเรื่องทําไปเรียนรูไป แตไมไดมี
แนวทางในการจัดการที่ชัดเจนกอนคอยดําเนินการถายโอน เชน หนังสือ , ใบเสร็จ, การเบิกจาย,
คูสัญญา สปสช., คาตอบแทน, คารักษาพยาบาล, คาทํางานนอกเวลา และการใชเงินบํารุงของสถานี
อนามัย เปนตน
3) ระดับบริหาร การตัดสินใจและสั่งการโดยผูบริหารสวนกลางและทองถิ่นยังไม
ชัดเจน ไมเปนลายลักษณอักษรและสื่อสารไมรวดเร็ว อัตรากําลังคนหรือบุคลากรมีความยุงยากในการ
โอนยาย มีความลาชา เจาหนาที่บางแหงในชวงตนๆของการถายโอนมีแนวความคิดที่จะขอโอนกลับ
เชน ในพื้นที่ จ.สระแกว และ จ. จันทบุรี
4) ระดับปฏิบัติ พบวา การปรับตัวเขาสูความสัมพันธใหม ระหวางกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทย การปรับระบบงานเกาสูงานใหมทั้งระบบ การเงิน บุคลากร กําลังประสบ
ปญหา โดยระยะแรก เชน หนังสือสั่งการมาลาชา ใบเสร็จที่ใช การเบิกจายระหวางคูสัญญากับ สปสช.
เปนตน
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สวนดานภารกิจของบุคลากรมีมากขึ้น แตบุคลากรในชวงเริ่มตนถายโอนนั้นมี
สําหรับการใหบริการตอประชาชนไมเพียงพอ ตองมีการประสานทีมงานแพทย และเจาหนาทีอ่ ื่นๆ
ตามความเหมาะสมเพื่อไมใหกระทบตอระบบบริการของประชาชน เชน ที่สอ.หาดทนง จ.อุทัยธานี
สอ.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี มีการจัดจางแพทยเพื่อมาใหบริการประชาชน และบางสวนมีการจัดจาง
คนทํางานที่จบ ปวช.มาทํางานเอกสานแทนเจาหนาที่สถานีอนามัย เชน ที่สอ.วังหวาย จ.กําแพงเพชร
ทําใหลดภาระ ทํางานเชิงรุกในพื้นที่เพื่อบริการประชาชนไดมากขึ้น
ความกาวหนาและความไมมั่นคงในตําแหนงของลูกขางและการเลือ่ นขั้น ตําแหนงไม
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ทําใหเกิดการเสียสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนตําแหลง กลาๆ กลัวๆ วาจะทําได
หรือไมได ขวัญกําลังใจของเจาหนาที่สถานีอนามัยเริ่มลดลง เกิดการเปรียบเทียบระหวางสถานี
อนามัยที่ไมถายโอนฯกับ สถานีอนามัยที่ถายโอน และใบประกอบวิชาชีพและการมองอํานาจในการ
รักษาพยาบาล การสื่อสารระหวางพื้นที่กับสวนกลาง อํานาจการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆฟ และ
กฎระเบียบทีแ่ ตกตางกันของกระทรวงสาธารณสุขกับมหาดไทย ทําใหเกิดชองวางในการจัดการ
5) การสื่อสารและการสรางความเขาใจในการถายโอนฯกับทุกฝาย โดยเฉพาะ
ในเรื่องความเขาใจถึงการศึกษาจากเอกสารขอมูลตางๆ การสื่อสารและการติดตามที่ตอเนื่อง แต
เนื่องจาก อปท.และสอ.ไมไดศึกษาคูมือโดยละเอียด ทําใหการรับรู หรือการเรียนรูที่จะปรับตัวไมไดมี
อยูในฐานคิด หรือมุมมองในระดับผูปฏิบัติงานเทาทีค่ วร เกิดชองวางในการปฏิบัติงาน ที่ไมไดมุง
เรียนรูและปรับตัว
ขณะเดียวกันไมมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูซ ึ่งกันและกันที่แกไขความเขาใจได
รวดเร็วเพียงพอ
กระบวนการในดานการสื่อสารยังไมสรางใหเกิดการรับรูไปถึงภาคประชาชนเนื่องจาก
การประชาสัมพันธมีเพียงในพื้นที่ตามระบบขั้นตอนการถายโอน กลาวคือ มีการแจงคําสั่ง เวที
ประชุมสัมมนา และภาคประชาชนจะไดรับรูในชวงเวทีประชาคม ซึ่งเปนรูปแบบการจัดเวทีก็ยังไม
สะทอนวาไดสรางใหเกิดความเขาใจ และการมีสวนรวมอยางแทจริง
6) ดานการติดตามงานระหวางสองกระทรวง ยังๆไมมีเจาหนาที่หรือบุคลากรทีร่ ับผิด
ชอบงานโดยตรง ทําใหการประสานงาน ปรึกษา ดําเนินการเปนครั้งๆ ไป และขาดผูรับผิดชอบ
ติดตามเรื่องอยางตอเนื่อง ทําใหกระบวนการถายโอนติดขัด

บทที่ 5
สรุปและ ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษาภาพรวม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจ กระบวนการการดําเนินงาน
ถายโอนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับหลักการ หลักเกณฑ เงื่อนไขสําคัญที่มีการกําหนดไว
2) เพื่อติดตาม
ผลผลิต ผลที่เกิดขึ้นจากการถายโอน 3) เพื่อวิเคราะห สรุปบทเรียน และ4)เพือ่ จัดทําขอเสนอแนะ เชิง
นโยบาย กลไก โครงสราง เงื่อนไข องคประกอบการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(องคการบริหารสวนตําบล,เทศบาลตําบล) พื้นที่ที่ศึกษาวิจัยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 18
แหง ซึ่งมีสถานีอนามัยที่ถายโอนจํานวน 22 แหง กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ 1 วิธีการศึกษาใช
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงปริมาณเก็บขอมูลแบบสอบถามกับประชาชนทีร่ ับบริการ
สถานีอนามัยในพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้เนนเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม จัดเวทีสรุป
บทเรียนโดยกระบวนการ After Action Review (AAR) กับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลไก/กระบวนการในการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัย
ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับชาติมีคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับสาธารณสุข
ใหแก อปท. สวนกลางหรือระดับนโยบาย มีกลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรในการประสานงานหลัก และสวน
ภูมิภาคมีคณะอนุกรรมการการถายโอนสถานีอนามัยใหแก อบต.และ ทต. มีคณะทํางานประเมิน
ความพรอมและประเมินผลการดําเนินการหลังการถายโอน
ระดับจังหวัดมีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนองคกรสนับสนุนกลไกในระดับพื้นที่ ระดับทองถิ่นมีสถานี
อนามัย อบต. และ ทต. รวมกับขับเคลื่อนงานถายโอนในพื้นที่ ทุกพื้นที่ทถี่ ายโอนไดผานกลไก/
1

ในพื้นที่ที่ยังไมถายโอนในชวงที่ศึกษาอีกจํานวน 8 แหง ประกอบดวย สอ.โพธิ์เอน, สอ.โนนพลวง กิ่งอําเภอบึง
สามัคคี สังกัดอบต.เทพนิมิต จ.กําแพงเพชร สอ.นาใหญ สังกัด อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา สอ.บาน
เดื่อเกา สังกัดอบต.ทุงคลอง อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ สอ.สุเทพ อ.เมือง สังกัดอบต.สุเทพ สอ.สันนาเม็ง อ.สันทราย
สังกัด อบต.สันนาเม็ง สอ.ปาแดด อ.แมแจม สังกัด อบต.ทาผา สอ.ดอนแกว อ.แมริม สังกัดอบต.ดอนแกว
จ.เชียงใหม พบวา อยูในชวงเตรียมการถายโอน และรอความคืบหนาวาดําเนินการถายโอนไดเมื่อไร มีการวง
แนวทางดานงบประมาณในการดําเนินการดานสุขภาพ การถายโอนมีความลาชาเนื่องจาก การสื่อสารจาก
สวนกลางติดตอกับพื้นที่โดยตรง สวนจังหวัดรับรูและเกี่ยวของนอย ดานนโยบายในระดับจังหวัด มีการปรับเปลี่ยน
สสจ.คนใหม นายกอบต.หมดวาระ จึงเกิดการชะลอตัว การติดตามหนุนเสริมใหกระบวนการถายโอนดําเนินการ
อยางราบรื่นไมตอเนื่อง ลาสุดไดมีถายโอนอีกจํานวน 6 แหง
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กระบวนการภายใตหลักการ หลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ตามนโยบายและมติรวมของกระทรวง
สาธารณสุขและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
มีการเตรียมความพรอมเพื่อใหการถายโอน
เปนไปได
สิ่งที่ควรตระหนักภายใตโครงการนํารองการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองมีการจัดปรับขอออนตางๆ อุดชองวางปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศ จังหวัด และทองถิ่น ทั้งนี้ตองตระหนักอยูเสมอวาทองถิ่น ชุมชนแตละแหงมีความ
แตกตางกัน หลายดานจึงตองประยุกตหลักการ วิธกี ารใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ไมใชใชรูปแบบ
และวิธีการเดียวกันในทุกขัน้ ตอน
กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานถายโอน มีคณะกรรมการระดับตางๆเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการถายโอน
ทําใหการขับเคลื่อนไปไดราบรื่นแตยังติดขัดในเรื่อง
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด การสื่อสารกับพื้นที่ทุกระดับยังขาดความชัดเจน การศึกษาขอมูล และ
วัฒนธรรมในการทํางานที่แตกตางกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ทัศนคติ
ดานแนวคิดความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น
กอนถายโอน ระบบใหญประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข, สพกส., สนย.,
กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, สํานักงานสาธารณสุข มีปญหาระเบียบ
ปฏิบัตินโนบายขาดเอกภาพ ทําใหการถายโอนชะงักงัน ปญหาระเบียบในรายละเอียดที่แตกตางกัน
ทําใหเกิดปญหาการสื่อสารและความเขาใจไมตรงกันในระยะแรก มีกลไกของคณะกรรมการชุดตางๆ
เพื่อขับเคลื่อนงาน มีคูมือ จัดเวทีสรางความเขาใจในแนวทางการดําเนินการทั้งดานหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการประเมินความพรอม ระดับจังหวัดมีการวางแผนและดําเนินการเตรียมความพรอม
อบต. และทต. สวนระบบยอยในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล กอนถายโอน อบต.และทต.มีการ
ทําเวทีประชาคม สํารวจความคิดเห็นกับประชาชน มีการประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบในการถาย
โอนและรับการประเมินความพรอมกรณีรับการถายโอน ในบางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงผูวาฯ และ
ผูบริหาร อปท. ทําใหการประเมินความพรอมชะลอตัวชาลง การปฏิบัตหิ นาที่จึงไมเปนไปตาม
นโยบาย ปฏิสัมพันธตอกันระหวางอบต. และทต.ที่พรอมถายโอนกับจังหวัด จึงมีปญหาตอกัน สวนใน
ระดับตําบลระหวาง ภาคประชาชน สอ. อบต. และทต. เปนไปดวยดี เพราะมีการทํางานรวมกัน มี
ความสัมพันธที่ดี มีปญหาบานเปนรายบุคคล
ระหวางและหลังการถายโอน อบต. ในภาพรวม อบต. และทต. มีการ
เตรียมการรองรับการถายโอนดานบุคลากร มีการจัดทํากรอบอัตรากําลังรองรับ และจัดทําคําสั่งรับ
โอนเรียบรอยในชวงทีศ่ ึกษาจํานวน 22 แหง กรณีที่บุคลากรไมเพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดจางบุคลากรเพิ่มเติม
หรือบางกรณีมีการสงเยาวชนในทองถิ่นศึกษาตอเพื่อกลับมาทํางานใน
ทองถิ่น เพื่อรองรับการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการที่มีศักยภาพสูงขึ้น ดานทรัพยสิน มีการจัดทํา
บัญชี ลงทะเบียนไวเรียบรอย การประสานงานทํางานกับเครือขายตางๆยังคงเหมือนเดิม แมจะมี
ปญหาบางบางสวน และมีการผนวกแผนงานดานสุขภาพกับอบต. เปนการรวมพลังในการทํางาน
ดานสุขภาวะ มีการวางแผนจัดสรรบุคลากร พยาบาลวิชาชีพมาดูแลเพิ่มขึ้น ในอนาคตมีแนวโนมที่จะ
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สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้นตั้งแตระบบการปองกัน
ดูแล
สงเสริม และการรักษา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งแมจะถายโอนหรือไมก็ไม
สําคัญเทาบริการที่ดี และมีมาตรฐาน
ปจจัยสําคัญที่ชวยหนุนเสริมใหกระบวนการดําเนินการถายโอนไปไดคือ
ความสมัครใจของเจาหนาที่สถานีอนามัยที่ถายโอน
การมีประสบการณตรงในการประสานและ
สนับสนุนรวมกันมากอนระหวางสถานีอนามัย ไดเพิ่มความเขมขนในการบริการงานสาธารณสุขแก
ชุมชน โดยการเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนเปนครั้งคราว มาสูการประชุมเตรียมแผนงาน
สาธารณสุขแกชุมชนและกลุมเปาหมาย กอใหเกิดความคุนเคย เขาใจและเห็นผลชัดเจนวา อปท.
สามารถจัดสรรงบประมาณไดเหมาะสม สะดวก สนองปญหาชุมชนไดดีกวาเดิม
การบริการ
สุขภาพอนามัยใหแกประชาชน เปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการสรางศรัทธา ความสนิทชิดเชื้อระหวาง
ชุมชนกับเจาหนาที่ได
ในดานภาวะผูนําของฝายบริหารอปท. วิสัยทัศน ความสามารถ และ
ภาพพจนของนายกอปท.ถือเปนองคประกอบที่จะชวยใหกระบวนการบริหารจัดการการถายโอน
เปนไปดวยดี หากมีฝายการเมืองของอปท.เปนที่ชื่นชมยอมรับและมีคณะทํางานภายในที่เขมแข็ง และ
ความเขาใจแนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น นอกจากนี้เจาหนาที่จํานวนหนึ่งเห็นวา
หมูบานที่ทํางานอยูปจจุบันไมหางไกลจากภูมิลําเนาของตนเอง
ดานผลผลิต (Product) ในการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เกิดขึ้นพบวามี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สถานีอนามัย และบุคลากรมาทั้งหมด ทําให
ทีมงานและความรวมมือเปนเอกภาพ รูปแบบที่ 2 ถายโอนสถานีอนามัยมาทั้งหมด แตบุคลากรมา
บางสวน ทําใหเกิดความลักลั่นในการบริหารบุคคล และทําใหบุคลากรไมเพียงพอ รูปแบบที่ 3 สถานี
อนามัยมาบางแหง สถานีอนามัยที่ถายโอนบุคลากรมาทั้งหมด ทําใหเกิดการบริหารแบบ 2 หนวยงาน
การดูแลขัวญกําลังใจและการประสานงานไมเปนเอกภาพ รูปแบบที่ 4 ถายโอนสถานีอนามัยมาบาง
แหง สถานีอนามัยที่ถายโอนบุคลากรมาบางสวน ทําใหการบริหารสถานีอนามัย หนวยงานการบริหาร
บุคลากรมีความลักลั่น และบุคลากรไมเพียงพอ สถานีอนามัยที่ถายโอนในครั้งนี้สวนใหญอยูใน
รูปแบบที่ 2 คือ สถานีอนามัยถายโอนมาทั้งหมด แตบุคลากรมาบางสวน พบถึง 9 แหง แตละ
รูปแบบมีผลใหการตั้งรับการบริหารจัดการงาน เงิน คน วัสดุแตกตางกัน และเปนไปตาม
เงื่อนไขที่สัมพันธทั้งกับหลักเกณฑเงื่อนไขในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการในพื้นที่ที่มี
วัฒนธรรมในการทํางาน ทัศนคติ ผูนําองคกร ความเขาใจตอแนวคิดความเขาใจในเรื่องการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น
ผลที่เกิดขึ้น (Output) จากผลการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานแนวคิด และกระบวนทัศนที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจดานสุขภาพสู
ทองถิ่น มีการใหคุณคาความสําคัญ และมีผลตอการถายโอนเปนไปไดอยางราบรื่น กลาวคือ ในพื้นที่
ที่ถายโอนทั้ง 22 แหงไดสรางใหเกิดการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานีอนามัย
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อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนดีขึ้น มีการประสานงานกับเครือขายสุขภาพที่มีอยูในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนในการทําใหเกิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิน่
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดานความเขาใจตอแนวคิดดังกลาวสะทอนวา เปนการมอง
เปนเปาหมายเดียวกันคือ สุขภาพ บริการที่ดีเพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนสําคัญ แตยังไม
สะทอนถึงความเขาใจที่ครอบคลุม
กลาวคือ
การกระจายอํานาจดานสุขภาพไมไดมีมิติเฉพาะ
โครงสราง การจัดการ แตมีความสัมพันธกับนโยบายทางสังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต อํานาจทาง
การเมือง รวมไปถึงการเขาถึงของกลุมคนในสังคมที่เทาเทียม และเสมอภาค โดยกระบวนการเริ่มตน
การกระจายอํานาจดานสุขภาพจากกรณีทดลองนํารองการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(อบต.,ทต.) นัน้ ยังคงตองมุงใหเกิดการมีสวนรวมในการรับรู เขาใจ วางแผน ตัดสินใจและ
มีสวนรวมกับทุกฝายทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบตั ิการในพื้นที่ และภาคประชาชน ในการคิดคน และ
บูรณาการเพื่อการบริหารจัดการภารกิจสาธารณสุขสําหรับภาคประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เห็น
ประโยชนของการกระจายอํานาจดานสุขภาพอยางแทจริง
ดานนโยบาย ยุทธศาสตรในพื้นที่ มีการวางกลยุทธที่เนนการสรางระบบบริการที่
เปนธรรม เรงสรางงานเชิงรุก หลังการถายโอนสถานีอนามัยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกัน
วางแผน มีการปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนกิจกรรมการพัฒนาดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ควบคูกบั การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการบริหารจัดการงาน เงิน บุคลากร ทรัพยสิน วัสดุ และเวชภัณฑ ไมราบรื่น
นัก เนื่องจากยังมีความไมชัดเจนในกฎระเบียบ เชน การสงตอผูปวย การทําขอตกลงความรวมมือกับ
สปสช. การบริหารจัดการบุคลากรหลายแหงบุคลากรไมพอเพียง หลังการถายโอนพื้นที่ไดมีการจัด
ปรับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอน ดานงบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงมีการจายโบนัส มีงบอุดหนุนในการดําเนินโครงการดานสุข
ภาวะ แตสว นใหญยังติดขัดที่กฎระเบียบไมชัดเจน ทําใหเกิดการชะงักงันในการเบิกจายงบประมาณ
ในการดําเนินงานของสถานีอนามัย ดานการบริหารจัดการทรัพยสิน วัสดุ ยาและเวชภัณฑ มีการ
สงมอบตามระเบียบพัสดุของแตละหนวยงาน และยังมีการเบิกยาและเวชภัณฑจากโรงพยาบาล หลาย
แหงมีปญหาขาดความชัดเจนในการไปเบิกยาและเวชภัณฑ
ดานประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ในดานสุขภาพเปรียบเทียบกอนและ
หลังการถายโอน
ความพึงพอใจตอมาตรฐานการใหบริการของสถานีอนามัยอยูในระดับที่ดีขึ้น
แตกตางจากเดิมเล็กนอย โดยที่การบริหารการบริหารจัดการไดยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ มีการ
ยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบของหนวยงาน เอาใจใสตอเรื่องรองเรียนและจัดการดูแลดีขึ้น มีระบบการ
แบงปนผลประโยชนและการจัดสวัสดิการที่เทาเทียมและเสมอภาค มีการตรวจสอบ รับมอบ บันทึก
บัญชีทรัพยสนิ อยางชัดเจน ทั้งนี้มีปจจัยที่ชวยหนุนเสริมที่สําคัญคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานีอนามัยมีความรวมมือกันในการทํางานดานสุขภาพมากอน
การบริการสุขภาพอนามัยแก
ประชาชนเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการสรางศรัทธาแกประชาชนในพื้นที่ ความเปนผูนําของฝาย
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บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีวิสัยทัศน ความสามารถในการบริหารจัดการ และภาพพจน
ที่ดีของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เหลานี้ถอื เปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหกระบวนการ
บริหารจัดการการถายโอนขับเคลื่อนไปไดดวยดี
ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการถายโอน สวนใหญเปนเรื่องระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยที่ตองมีการปรับใหเขาหากันในการบริหารจัดการงาน เงิน และ
บุคลากร อยางไรก็ตามสวนกลางทั้งกระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดมี
การติดตาม ใหคําปรึกษา และแกไข รวมหาทางออกในรายกรณี ในขณะที่สว นภูมิภาค ไดแก ทองถิ่น
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอใหการสนับสนุนชวยเหลือ เปนพี่
เลี้ยงในการถายโอนครั้งนี้
5.2 ขอเสนอแนะตอการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2.1 เชิงนโยบาย ตอสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก อปท. กระทรวง
สาธารณสุข และมหาดไทย ประกอบดวย
(1) การกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่นเปนเรื่องสําคัญ และเกี่ยวของกับปจจัย
ทางการเมืองที่มีสวนผลักดันที่สําคัญ สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก อปท., กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ควรมีนโยบายที่ชัดเจน มีเอกภาพในการถายโอนสถานีอนามัย
มีกระบวนการที่ทุกฝายมีพนั ธะสัญญารวมกัน
(2) ควรมีการพัฒนากลไกกลางที่หนุนเสริมในเรื่องการถายโอนทั้งระบบ ติดตาม
หนุนเสริม พัฒนา อยางตอเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการ สรุปบทเรียนควบคูกบั การปฏิบัติงานในพืน้ ที่ ทั้งนี้
พบวาที่ผานมาในการถายโอนที่อยูภายใตหนวยงานของระบบราชการยังขาดประสิทธิภาพ โดยใหมี
การจัดตั้งศูนยประสานงานการถายโอนสอ.ใหเปนหนวยงานกลาง โดยอาจยกฐานะจากเดิมที่
เปน กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) ใหเปนองคกรอิสระไมอยู
ภายใตทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข อาจอยูภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให
สามารถสนับสนุนการถายโอนที่เปนงานที่ตองการริเริม่ สรางสรรคใหมๆ
(3) ในชวงเตรียมความพรอม ควรมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธในระดับสวนกลาง
ที่เนนคุณคา อุดมการณและผลดีของการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น และมีการเผยแพรสู
สาธารณะ และในระดับพื้นที่ โดยการดําเนินการควรจะจัดระบบประชาสัมพันธขอ มูลเกี่ยวกับการถาย
โอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทั่วถึง วางรูปแบบการชี้แจงที่เหมาะสม รวมถึง
รับฟงความคิดเห็นทุกแงมุมทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยในการถายโอน เพื่อนําไปสูการอุดชองวาง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นได
ที่ผานมายังพบวาการประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสารกับประชาชนยังไม
เพียงพอ อาจจะตองเพิ่มความเขมขน และกระบวนการเชิงรุกใหมากกวาที่เปนอยู ยกระดับวิธีการที่
เปนนวัตกรรมใหมที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการสื่อสารกันอยางเพียงพอ และเปนประโยชนในการ
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ขับเคลื่อนงานดานสาธารณสุขของชุมชนทองถิ่น เกิดการมีสวนรวม และเห็นประโยชนของการถาย
โอนที่เชื่อมโยงกับแนวทางการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น
(4) ควรมีการจัดทําคูมือระบบงานถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งแตกอนถายโอนฯ ระหวางถายโอนฯ และภายหลังการถายโอนฯ วาตองทําอะไรบาง และมีบัญชี
ตรวจสอบแตละขั้นตอน
5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1) ควรมีการเตรียมความพรอมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการถายโอนอยาง
ชัดเจน ทั้งในเรื่องการออกคําสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ ขอตกลง แตแตเตรียมความพรอม ระหวางและ
หลังการถายโอน และมีการพัฒนากลไก เพื่อสรางมาตรการรองรับในการถายโอนใหมีความชัดเจน
เหมาะสม สอดคลอง และเยียวยาปญหา หรือการเสริมศักยภาพไดอยางทันทวงที มีหนวยงานกลางที่
วามระบบการสื่อสารใหสามารถกระจายความรู ความเขาใจอยางมีกระบวนการและขั้นตอนทีช่ ัดเจน
ประกอบดวย
(1) ระเบียบ หลักเกณฑ ขอตกลงทีเ่ กี่ยวของในการบริหารจัดการ เชน ระบบการสั่ง
จายยาและเวชภัณฑ ใบเสร็จรับเงิน การใชจายงบประมาณ เปนตน ควรมีความชัดเจน หรือมีมาตรการ
รองรับอยางทันสถานการณ ผานกลไกการติดตามงานอยางตอเนื่อง ไมรอวาจะมีปญหาอะไร แลวคอยๆ
แกไขกันไป กอนมีการถายโอนนาจะวางระบบดังกลาวใหชัดเจนกอน
(2) ในสวนของเกณฑการพิจารณาความพรอมของ อปท.ที่จะมีการรับโอนงาน
สาธารณสุขมาดูแล ควรมีการเปดกรอบในการพิจารณาใหกวางกวานี้ ซึ่งจากเดิมพื้นที่นํารองมีการตั้ง
เกณฑการประเมินความพรอม
โดยดูจากการดําเนินงานสาธารณสุขที่ผานมา และการสนับสนุน
งบประมาณของอปท. ประกอบกับตองไดรับรางวัลบริหารจัดการดีเดน เพื่อเปนการเปดโอกาสให อปท.
ไดเขามารับผิดชอบงานสวนนี้ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตองมีการกําหนดมาตรฐานควบคูไปกับ
การดําเนินงานการใหบริการดานสาธารณสุขของ อปท.ที่รับโอนแลวดวย
(3) การกําหนดขอตกลงรวมกันระหวาง 2 กระทรวงเปนเรื่องสําคัญ เพื่อใหเกิดการ
สื่อสารที่สรางความเขาใจตรงกัน ควรมีหนวยงานที่ทาํ หนาที่ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเรื่องการถาย
โอนที่ใหความสําคัญครอบคลุมทั้งการพัฒนาแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่น , สุขภาวะ, การมีสวน
รวม, และระบบเครือขายดานสุขภาพทั้งภายในและภายนอกชุมชน เปนตน
(4) การถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองพิจารณาความ
พรอม ความสมัครใจของ 3 ฝายที่เกี่ยวของ กลาวคือ เจาหนาที่สอ. ภาคประชาชน และอปท. ตองมี
กระบวนการสรางความเขาใจ ปรับทัศนคติ วางเปาหมายรวมกันใหชัดเจนกอนมีการถายโอน กรณีที่ใน
ตําบลมีสถานีอนามัยมากกวา 1 แหง ตองวางแนวทางการถายโอนใหชัดเจน และหลากหลายครอบคลุม
รูปแบบการถายโอนที่มี 4 รูปแบบดังทีไ่ ดกลาวขางตน ไมจําเปนตองถายโอนทั้งหมด แตสิ่งสําคัญคือ
ตองมีมาตรการรองรับความหลากหลายดังกลาวใหชัดเจน กลาวคือ ตองสามารถเชื่อมประสานการทํางาน
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กันเชนเดิม และใหมีแนวทางหรือเปาหมายรวมกัน และสรางกระบวนการเรียนรูระหวางพืน้ ที่สอ.ที่ถาย
โอน และยังไมถายโอน เพื่อวางแนวทางรองรับ และตัดสินใจไดอยางเขาใจชัดเจน โดยจัดตั้งเปน
ศูนยกลางพัฒนาระบบการถายโอนสอ. มีเจาหนาที่จาก 2 กระทรวงรับผิดชอบโดยตรง
(5) ระยะเวลาในการถายโอนควรพิจารณาใหเหมาะสมสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนงานไดอยางตอเนื่อง ไมเกิดการชะลอตัว ที่ผา นมาพบวา หากถายโอนในชวงที่อบต.ไดผานการ
วางแผนงบประมาณไปแลว จะทําใหยงุ ยากในการจัดการงบประมาณหนุนเสริมการทํางานของสอ. หรือ
สงผลกระทบกับงานของสอ.ในที่สุดหากไมมีการบริหารจัดการที่ดี หรือมีงบประมาณรองรับได ดังนั้นการ
ออกคําสั่งในการถายโอน และกระบวนการในการถายโอนทั้งระบบควรคํานึงถึงประเด็นดังกลาว เพื่อขวัญ
กําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่
และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับในเรื่องบริการสาธารณสุขทีม่ ี
คุณภาพ
5.2.3 ขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการถายโอนสถานีอนามัยตั้งแตกอน ระหวางและ
ภายหลังการถายโอน สรุปไดดังนี้
ก. กอนการถายโอน
(1) ควรมีการกําหนดนโยบายจากสวนกลางและทองถิ่นในแนวทางปฏิบัติ
รวมกันที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในเรื่อง กรอบอัตรากําลัง บุคลากร แผนงาน งบประมาณ
สวัสดิการการเบิกจายงบประมาณ และกฎระเบียบตางๆ เอกสารที่เกี่ยวของ โดยมีการสื่อสารอยางเปน
ลายลักษณอักษร รวดเร็ว ขอมูลถูกตอง
(2) การถายโอน สอ.ควรถายโอนทุก สอ.ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด เพื่อที่จะได
ทํางานบูรณาการและทํางานเปนเอกภาพรวมกัน เพื่อสุขภาพประชาชน รวมทัง้ ไมควรจํากัดเฉพาะพื้นที่
ตําบล เนื่องจากโรคระบาดบางโรคหรือปญหาสุขภาพบางเรื่อง เปนเรื่องที่ขอบเขตอาณาบริเวณพื้นที่
กวางขวางกวาความรับผิดชอบเฉพาะพืน้ ที่ของ อบต./เทศบาลตําบล อปท.จึงควรมีระบบประสานงาน
นอกเขตปกครองดวย
(3) กอนการถายโอนควรมีการพัฒนาตัวชีว้ ัดมาตรฐานภารกิจของ สอ.รวมกับ
อปท.และประชาชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมทั้งมีการสรุปบทเรียน การติดตามประเมินผลอยางเปน
ระบบและวิชาการเมื่อมีการปฏิบัตติ ามแผนงาน เพื่อกํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย
และประโยชนแกประชาชน
(4) กอนการถายโอน สอ. อบต./เทศบาลตําบล สอ. ประชาคมหมูบาน ควร
มีเวทีวิเคราะหผลดี ผลเสีย ของการถายโอนสอ.และการเตรียมความพรอมในเรื่องแผนงาน
งบประมาณ ตําแหนง สวัสดิการและกฎระเบียบตางๆรวมกัน
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(5) เจาหนาที่สถานีอนามัยที่ถายโอนมาอยูกับอบต.ควรมีความชัดเจนในเรื่อง
ความเจริญกาวหนาในการทํางาน สิทธิในสวัสดิการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินโบนัส การศึกษา การ
รักษาพยาบาล คาเชาบาน เปนตน
ข. ระหวางถายโอน
(1) ควรมีกลไกกลางที่ทําหนาที่ในการจัดการความรู สรุปบทเรียน ติดตาม และการ
ประเมินผลตนเอง “โดยการสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียนโดยกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง และอื่นๆ
ที่เหมาะสม” เปนเครื่องมือ และจัดเวทีใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหทบทวน และประเมินตนเอง โดย
ทบทวนเปาหมาย วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง หาทางออกหรือแนวทางที่จะขับเคลือ่ นงานตอไปไดอยางเทา
ทันสถานการณ และบนฐานการวิเคราะหอยางชัดเจน เพื่อชวยยกระดับงานถายโอนฯในแตละชวงให
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ประเด็นความแตกตางของกฎระเบียบของ 2 กระทรวงทั้งมหาดไทย และ
กระทรวงสาธารณสุข นาจะมีทางเลือกทีด่ ีในการทํางานสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของดังนี้
ก. กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ควรมีการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาสิ้นสุดการถายโอนใหชัดเจน มีการบูรณาการงานทั้งสองฝาย กลาวคือ ทั้งในเรื่อง งาน เงิน คน
วัสดุ ภายใตระเบียบการบริหารจัดการ หนังสือสั่งการที่ชัดเจนปฏิบัติไดจริง หนุนเสริมใหระบบงาน
คลองตัว
ข. หนวยงานระดับจังหวัด ควรมีกลไกการขับเคลื่อนงานดานสรางเสริมสุขภาพ
ระดับตําบลอยางเปนระบบเชื่อมโยง เพื่อใหเกิดความเทาทันในการทํางาน แกไขปญหา และการติดตาม
งานอยางมีระบบ ตอเนื่อง กลาวคือ จาก สสจ. สสอ. ทองถิ่น สู อปท. และสอ. มีสวนรวมกันทุกระดับ
ค. อปท.และสอ. ในสถานการณเชนนี้ ผูนําทองถิ่นควรกลาคิด กลาตัดสินใจ
รับผิดชอบ บริหารจัดการใหสอ.เปนหนวยปฏิบัติงานเดียวกันกับสวนกองสาธารสุข โดยตองยึดหลักการ
เดียวกันคือ ประสิทธิภาพการใหบริการดานสุขภาพ และความพอใจของประชาชนที่เปนสิทธิพนื้ ฐานตอง
มากอนกฎหมาย และระเบียบ
ค. ภายหลังการถานโอน สอ.เรียบรอยแลว
(1) ควรมีการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู ดวยการเสริมสรางความรูและ
เทคนิคทางวิชาการดานสาธารณสุขในดานตางๆ ควบคูไปกับการบริหารจัดการงานดานสุขภาพ
อปท.ควรเปดโอกาสและประสานงานกับระบบสาธารณสุขเดิมและสนับสนุนทุกวิถที างในการเสริมสราง
ศักยภาพเจาหนาที่ สอ.ใหสามารถพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนไดดียิ่งขึ้น
(2) การพัฒนาระบบประสานงานของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทองถิ่น
จังหวัด/อําเภอ โรงพยาบาล อบต./เทศบาล สอ. ทั้งในเรื่องระบบสงตอผูปวย CUP คูสัญญากับ สปสช.
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ใบประกอบวิชาชีพและการรับรองการรักษาพยาบาล ฯลฯ ควรมีการกําหนดรายละเอียดและถือปฏิบัติ
รวมกันใหชัดเจน
(3) ควรมีการวิจัยประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการถายโอน สอ. ความพึงพอใจของ
ประชาชน นวัตกรรมตางๆของระบบบริการสาธารณสุขภายใต อปท.ที่สามารถแกไขปญหาสุขภาพไดตรง
จุดและสอดคลองกับพื้นที่
(4) ในเรื่องบุคลากรทีม่ ีไมเพียงพอ ในระยะยาว ควรมีการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่
และใหทุนศึกษาตอตามสายงานที่เกี่ยวของทางดานสาธารณสุข
โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมาทํางานกับ
ทองถิ่นตนเอง เปนทางเลือกที่หลายองคกรที่ถายโอนฯ กําลังดําเนินการ
(5) การเสริมแรง ผลักดัน กระตุนการทํางานทางดานสุขภาพเปนเรื่องที่ดี
เชน การจัดประกวด แขงขัน รณรงคดานสุขภาพ ควรใหสอ.ที่ถายโอนฯมีสิทธิ์ที่จะเขารวมเชนเดิม
(6) ควรหนุนเสริมใหมีการการสรุปบทเรียน และการประเมินตนเองในแตละ
พื้นที่เปนระยะ (กอน ระหวาง หลังถายโอนฯ) หรือตามความเหมาะสม เพื่อเสริมพลังการทํางานดาน
สาธารณสุขไดอยางเหมาะสมสอดคลอง
กลาวโดยสรุป ในการถายโอนฯ จากระบบงานเกาสูระบบงานใหมก็มีปญหาอุปสรรค ครอบคลุม
ทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพทั้งระบบ ทั้งนี้มีปจจัย
เงื่อนไขที่สําคัญคือ การสื่อสาร ฐานความสัมพันธระหวางสอ. กับ อปท. ศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของผูนําทองถิ่น ความเขาใจในภารกิจของหนวยงานที่หนุนเสริม ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลาเรียนรูและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภายใตกระบวนการสรุปบทเรียนรวมกัน เปนอีกเวทีหนึ่งทีท่ ุกฝายได
แลกเปลีย่ นเรียนรู บางเรื่องทําได บางเรื่องทําไดดี เปนการเรียนทางลัดที่ชว ยใหหลายฝายมีทางออก และ
มองเห็นพลังที่จะขับเคลื่อนงานตอได
โดยทางเลือกหรือวิธีการใหมและขอเสนอแนะที่หลายฝายที่
เกี่ยวของในการถายโอนไมอาจละเลยเพือ่ ใหการถายโอนฯประสบผลสําเร็จนั้นคือ ในชวงกอนถายโอนฯใน
ระดับนโยบายควรมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานรวมกันที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการในการถายโอนฯ
กอนที่จะมีการถายโอน
ในระหวางการถายโอนฯ ควรมีกลไกกลางที่ชวยในการจัดการความรู
“การประเมินตนเองแบบเสริมพลัง” ซึ่งถือวาเปนการประเมินภายใน เพื่อทบทวน วิเคราะหจุดออน จุด
แข็ง และวางแผนอนาคต และภายหลังการถายโอนไปแลว ควรมีการเสริมความรูทั้งในแงเทคนิคเชิง
วิชาการ มีการพัฒนาระบบการประสานงาน เตรียมความพรอม สรางความรู ความเขาใจงานภายใตการ
ถายโอนมาอยู อปท. เพื่อพัฒนาระบบงานดานสุขภาพหรืองานสาธารณสุขทั้งระบบใหสามารถขับเคลื่อน
ไปไดอยางเหมาะสม สอดคลอง
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5.2.4 ขอเสนอแนะในการดําเนินการถายโอนระดับจังหวัดและอําเภอ
1) จัดตั้งกลไกทางวิชาการที่มีสว นรวมจากทุกฝายครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด
อําเภอ อปท. และสอ.ที่มีความรูความเขาใจในงานสาธารณสุข เพื่อติดตามหนุนเสริมในการถายโอน
ในระดับปฏิบตั ิการ
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สนับสนุนและ
ประสานงานใหเจาหนาที่ที่ทํางานดานสุขภาพไดมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ไมตัดขาดความ
รับผิดชอบในระบบบริการสุขภาพแบบเดิม มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของเจาหนาที่
3) ในกระบวนการเตรียมความพรอมในการถายโอน ควรมีกระบวนการชี้แจงสราง
ความเขาใจแกทุกฝายที่เกีย่ วของอยางเพียงพอ ระหวาง และหลังการถายโอนควรมีการจัดใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูผลการถายโอนสถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2.5 ขอเสนอแนะในการดําเนินการถายโอน ระดับพื้นที่ ตอ อปท.และสอ.
1) ในกระบวนการเตรียมความพรอมในการถายโอน ควรใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ทั้งสถานีอนามัยและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัด
เวที มีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับกลุมคนตางๆ
2) ในกรณีที่บุคลากรสาธารณสุขไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยที่ถาย
โอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพในพื้นที่อยางเปนระบบ
เชน มีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพในพื้นที่ มีการสงบุคลากรในทองถิ่นไปศึกษาตอใน
สาขาที่ทองถิน่ ตองการ มีการจัดบรรจุบุคลากรดานสุขภาพที่ไดรบั การพัฒนาและกลับมาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ใหความมั่นคงในวิชาชีพเชนกัน
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง โดยเนนการมีสวนรวมจากสวนวิชาการ สวนราชการ ภาคประชาชน และการเมืองทองถิ่น
บนพื้นฐานขอมูลความจริงของสถานการณสุขภาพของคนในพื้นที่
รวมทั้งจัดใหมีระบบและ
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู ในชุมชน เพื่อสรางความรูและความเขาใจรวมกันอยางถูกตอง ในการ
กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรรวมมือกับหนวยงานของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และภาคประชาชน ในการดําเนินการจัดการดานสุขภาพอยางเปนระบบ
โดยมีกลไกการดําเนินงานพัฒนาสุขภาวะในทองถิ่น เชน การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น กองทุนสุขภาพชุมชน/ตําบล เปนตน
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5.2.6 ขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมของประชาชน
1) ควรใหประชาชนมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยสงเสริมใหมีการ
รวมกลุม เครือขายดูแลสุขภาพกระจายใหครอบคลุมทุกหมูบาน เพื่อเปนฐานพลังที่สําคัญในการดูแล
สุขภาพแบบยัง่ ยืน ขณะเดียวกันควรใหโอกาสในการมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารการถายโอน
ในรูปแบบที่เขาใจงาย เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตั้งแตการคิด การวางแผน การประชุม การ
ดําเนินโครงการดานสุขภาพ และเปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบ และการติดตามประเมินผลภายใน
โดยกลไกของชุมชน เพื่อติดตามตรวจสอบในเรื่องการใหบริการ และเปนการเสริมพลังการเรียนรู
รวมกัน ใหคณ
ุ คา ความสําคัญในแนวทางการพัฒนาจากขางลางขึน้ ไปขางบนหรือระดับนโยบาย
2) ควรพัฒนากลไกในชุมชนในรูปของคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานในระดับตําบล โดยมาจากตัวแทนที่หลากหลาย และมีประสบการณงานดานสุขภาวะ เชน
อสม. ตัวแทนผูสูงอายุ ผูรู เยาวชน ครู ผูใ หญบาน ผูนาํ กลุมกิจกรรม อบต./ทต. และ สอ. เปนตน
เพื่อพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบอยางเปนกลาง เพื่อใหประชาชนไดรบั ประโยชนที่เหมาะสม สอดคลอง
และมีประสิทธิภาพ
5.2.7 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
1) การศึกษาเปรียบเทียบ สอ.ทีถ่ ายโอนและไมถายโอนและประเมินผลความสําเร็จ
ความลมเหลวของการถายโอน
2) รูปแบบ ยุทธศาสตร ยุทธวิธีการกระจายอํานาจสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของแต
ละพื้นที่และมีความหลากหลายที่เลือกได
3) ศึกษายุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในการกระจายอํานาจดานสุขภาพสู
ทองถิ่น
4) แนวทางการพัฒนาบทบาทของผูบริหารทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานดานสุขภาพของทองถิ่น
5) การพัฒนาตัวชีว้ ดั มาตรฐานในการบริการสาธารณสุขของทองถิ่น
6) ศึกษาความสัมพันธทางการเมือง อํานาจ ผลกระทบตอระบบสุขภาพของ
ประชาชน
7) ประเมินผลความคุม คาตอประชาชน สอ. อปท. กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทย
ในการถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ประเด็นเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
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ประเด็นสัมภาษณ
ขอมูลเชิงคุณภาพ
9 บริบทชุมชนที่เกี่ยวของกับการถายโอนสถานีอนามัยไป อบต.
1.

2.

สภาพแวดลอม ( ดิน น้ํา ปา อากาศ ขยะ มลพิษ สภาพพื้นที่ ฯลฯ)
มีผลตอสุขภาพประชาชนอยางไร (กาย ใจ สังคม สติปญญา)
หมายเหตุ : ใชแผนที่ตําบลประกอบ
วิถีชีวิต (การทํามาหากิน) เกี่ยวของกับสุขภาพประชาชนอยางไร
(กาย ใจ สังคม สติปญญา)

9 ประเด็นการสัมภาษณ สธ. ,สสจ. ,สสอ. รพ. และคณะอนุกรรมการ สงเสริม
ภารกิจ ฯ (ผูวา1ฯ , ผูทรงคุณวุฒิทางกฏหมาย ฯลฯ) ที่เกี่ยวของกับ สอ. ที่ถาย
โอน
กลุมเปาหมาย 4 คน ไดแก สสจ. , สสอ. , ทองถิ่นจังหวัด หรือผูแทน , ผูแทน
ภาคประชาชน
1. ความเปนมาการถายโอน สอ. ไป อบต. / เทศบาล
2. มีความคิดเห็นอยางไรตอการกระจายอํานาจดานสุขภาพ ทั้งกอนและหลังการ
ถายโอน สอ. ไป อปท. / เทศบาล
9
ประเด็นสนทนากลุม: อบต.
1. อบต. มีแนวคิดอยางไรในเรื่องการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
2. อบต. ใหความสําคัญ/ความรับผิดชอบตอสุขภาพประชาชนในพื้นที่มากนอย
เพียงใด
3. สิ่งที่ทานดําเนินการในกิจกรรมดานสาธารณสุขจากอดีตจนถึงปจจุบัน
มีอะไรบาง
4. ปญหาและ/หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการถายโอน สอ. เชน ระบบ
สนับสนุน การทํางานกับประชาชน งบประมาณ เปนตน
5. การถายโอนภารกิจสาธารณสุขจากสถานีอนามัยไปอยูภายใตการ
บริหารขององคการบริหารสวนตําบล สถานีอนามัยจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบาง (แผนงาน, กระบวนการทํางาน, ขั้นตอนการทํางาน)
เพราะเหตุใด
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6. การถายโอนสถานีอนามัยไปอยูภายใตการบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบล ประชาชนจะไดรับประโยชนหรือไม อยางไรบาง เพราะเหตุใด
7. ขอคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการถายโอน สอ. ไป อบต. (ปจจุบัน และอนาคต)
กลุมเปาหมาย
- กลุมบริหาร 2 คน ไดแก นายก , รองนายก , เลขานายก
- สภา อบต. 1 คน ไดแก ประธานสภา รอง ฯ
- ปลัด 1 คน
- เจาหนาที่ อบต. 2 คน ไดแก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
และเจาหนาทีฝ่ ายการเงิน ฯลฯ
9 ประเด็นสนทนากลุม : สอ.
1. สถานการณทั่วไปตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับ สอ.ในดาน และ
วิธีการทํางานในสถานีอนามัยของทาน เปนอยางไรบาง เชน
- เจาหนาที่
- กระบวนการทํางาน
- งบประมาณและสถานะเงินบํารุง
- การใหบริการของสอ.กับประชาชนในมุมมองของเจาหนาที่เปน
อยางไรบาง
2. มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เชน ระบบสนับสนุน การทํางานกับประชาชน
งบประมาณ เปนตน
3. ทานคิดวาแนวโนมในการถายโอนภารกิจสาธารณสุขจากสถานีอนามัยไปอยู
ภายใตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล การใหบริการของสถานี
อนามัยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะเหตุใด
4. ทานคิดวาความกาวหนาในอาชีพของทานจะเปนอยางไร และขวัญกําลังใจ
เปนอยางไรบาง
5. ขอคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการถายโอน สอ. ไป อบต. (ปจจุบันและอนาคต)

ภาคผนวก ข
เครื่องมือ/แบบสอบถามเชิงปริมาณ
(เก็บขอมูลภาคประชาชนผูรับบริการสถานีอนามัย)
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เลขที่แบบสอบถาม
…

แบบสอบถามประชาชน
โครงการศึกษาและสรุปบทเรียนกรณีการทดลองถายโอนสถานีอนามัย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. และเทศบาล)

สถานะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สําหรับเจาหนาที่

[ ]1 องคการบริหารสวนตําบล
ชื่อ – นามสกุลผูใหสัมภาษณ
บานเลขที่
อําเภอ

[ ] 2 เทศบาล

หมูที่
จังหวัด

[ ]

ตําบล
เบอรโทรศัพท

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูใ หสัมภาษณ

[ ]

1.1 เพศ
[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง
[ ][ ]

1.2 อายุ ...................ป
1.3 สถานภาพสมรส
[ ] 1. โสด
1.4 ระดับการศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
[ ] 1. ไมไดเรียน
[ ] 5. ปวช. / ปวส.

[ ] 2. สมรส

[ ] 2. ประถมศึกษา
[ ] 6. อนุปริญญา

[ ] 3. หยา / มาย / แยกกันอยู

[ ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน
[ ] 7. ปริญญาตรี

[ ]
[ ] 4. อื่น ๆ
[ ]
[ ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
[ ] 8. สูงกวาปริญญาตรี

1.5 อาชีพหลักของทาน
[ ][ ]
[ ] 1. เกษตรกร: ทําสวน/ทํานา/ปศุสัตว
[ ] 2. กรรมกร เชน กอสราง
[ ] 3. รับจางทั่วไป
[ ] 4. รับราชการ
[ ] 5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
.
[ ] 6 ลูกจางบริษัท/ธุรกิจภาคเอกชน
[ ] 7 ธุรกิจสวนตัว
[ ] 8. คาขาย
[ ] 9. ชางฝมือ เชน เย็บผา ชางไม ชางปูน ชางเชื่อม งานหัตถกรรม และชางเครื่องยนต
[ ] 10. แมบาน
[ ] 11. นักเรียน/นักศึกษา
[ ] 12 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………
สําหรับเจาหนาที่เทานั้น
ชื่อ-นามสกุลเจาหนาที่ที่สัมภาษณ............................................................................................................เบอรโทรที่ติดตอได............................................
วัน/เดือน/ปและเวลาที่สัมภาษณ......................../..................... /2551
เวลา................................น.
ขอสังเกต (ถามี).....................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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1.7 ทานเปนสมาชิกกลุม ชมรม หรือองคกรตอไปนี้หรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พรอมระบุตําแหนง...
[ ]
[ ] 1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ระบุ................... [ ] 2.กลุมออมทรัพย ระบุ.............................
[ ] 3.กลุมกองทุนหมูบาน ระบุ.........................................
[ ] 4.กลุมพัฒนาอาชีพตางๆ ระบุ...................
[ ] 5.กลุมฌาปนกิจสงเคราะห ระบุ.................................
[ ] 6.ชมรมผูสูงอายุ ระบุ...............................
[ ] 7.ชมรมสรางสุขภาพ ระบุ.........................................
[ ] 8.กลุมสตรี/แมบาน ระบุ...........................
[ ] 9.กลุมเกษตรผสมผสาน ระบุ..................................
[ ] 10 กลุมอื่นๆ (ระบุ)......................................................
1.8 สวนใหญทานไปใชบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขแหงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ]
[ ] 1.สถานีอนามัย
[ ] 2.สถานีอนามัยในพื้นที่ใกลเคียง [ ]3. ศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล
[ ] 4.โรงพยาบาลชุมชน
[ ] 5.ศูนยสุขภาพชุมชน (PCU)
[ ]6. โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป
[ ] 7.โรงพยาบาลทหาร
[ ] 8.คลินิกเอกชน
[ ]9. โรงพยาบาลเอกชน
[ ]10. อื่นๆ ระบุ ..........................................................................
1.9 จากคําตอบขอ 1.8 ใหทานระบุเหตุผลที่ไปใชบริการรักษาฯ ณ สถานบริการสาธารณสุขดังกลาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) [ ]
[ ] 1 สถานบริการอยูใกลบาน เดินทางสะดวก
[ ] 2.บริการดี การรักษามีคุณภาพ
[ ] 3. ใชบริการตามสิทธิประกันสุขภาพ
[ ] 4 . อื่นๆ ระบุ ................................................................
สวนที่ 2 :

กระบวนการดําเนินงานในการถายโอนฯ

ก. การสรางความเขาใจเรื่องการถายโอนฯใหภาคประชาชน
2.1 ทานทราบขาวเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยไปอยูในความดูแลของ อบต./เทศบาล หรือไม
[ ] 1. ทราบ
[ ]
[ ] 2. ไมทราบ (ระบุสาเหตุ)......................................................................................................................................................
2.2 ทานทราบขาวเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยไปอยู อบต./เทศบาล ดวยวิธีการแบบไหน
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] 1. แบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
[ ] 2. เวทีประชาคม
[ ] 3. การประชาสัมพันธเสียงตามสาย (หอกระจายขาว)
[ ] 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
[ ] 5. สื่อหนังสือพิมพ
[ ] 6. สื่อวิทยุ โทรทัศน
[ ] 7. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................

[ ][ ]

131

ข. การมีสวนรวมของประชาชน จากกรณีการถายโอนสอ.ไปอบต./เทศบาล
2.3 จากกระบวนการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต./เทศบาล) ทานไดมีสวนรวมและมีบทบาท
อยางไรบางทั้งกอนและหลังการถายโอนฯ (เติมเครื่องหมาย 9 ในชองที่เลือก และ ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
บทบาท/ระดับการมีสวนรวมจากกรณีการถายโอนฯ(ทั้งกอนและหลังการถายโอนฯ)
ประเด็น/ ขั้นตอนเกี่ยวกับการถายโอนฯ สอ.ไป อบต./ 1.ไมมี 2. รับทราบขอมูล/รวม
3.
4. ปฏิบัติ/
5. รับ เฉพาะ
เทศบาล
สวนรวม
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ คณะกรรมการ ประโยชน เจา
หนาที่
2.3.1 การมีสวนรวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเรื่องการถายโอนฯ
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
2.3.2 การมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิ่น เชน จัดทําโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสุขภาพ/ จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ/
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของทองถิ่น ฯลฯ
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
2.3.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสาธารณสุข/ดานสุขภาพของชุมชน
1) ดานการสงเสริมสุขภาพ (เชน การออกกําลังกาย กลุม ชมรมผูสูงอายุฯ ฯลฯ)
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
2) ดานปองกันควบคุมโรค (เชน ฉี่หนู ไขเลือดออก เอดส ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
3) ดานการรักษาพยาบาล (เชน รักษาอาการเจ็บปวยโรคตางๆ ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
4) ดานการฟนฟูสภาพ (เชน ผูพิการตางๆ ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
5) การสงตอผูปวย (เชน การสงตอผูปวยจากสถานีอนามัย ไป โรงพยาบาล ฯลฯ )
-กอนถายโอนฯ
[ ]
-หลังถายโอนฯ
[ ]
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ผลที่เกิดขึ้นในการใหบริการดูแลสุขภาพของประชาชน. เปรียบเทียบกอนและหลังการถายโอนฯ
4.1 สภาพความเปนจริงและผลที่เกิดขึน้ ในการใหบริการของสถานีอนามัยของชุมชนทองถิ่นทั้ง กอนและหลัง การถายโอนฯ
*คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางในตารางขางลางนี้ แตละขอตอบทั้งกอนและหลังการถายโอน ฯ
*โปรดอานขอความทั้งหมด และกรุณาระบุระดับสภาพความเปนจริง และผลที่เกิดขึ้นในการถายโอนฯ ตั้งแตเกิดผลดีมากที่สุด (4)
เกิดผลดีมาก (3)
เกิดผลดีนอย (2)
เกิดผลดีนอยที่สุด(1)
ประเด็น

4.1.1 ดานมาตรฐานของสถานีอนามัย และการใหบริการดานสุขภาพอนามัย
1) ระบบบริการมีความเหมาะสม
2) ระบบสงตอมีความเหมาะสม
3) ผูรับบริการไดรับความเปนธรรมในการใหบริการ เชน ตามคิว
4) สามารถเปดใหบริการทุกวัน
5) มีการจัดบริการทันตกรรม ทั้งในหนวยบริการ/สอ.และมีระบบเครือขายสงตอ
6) มีบริการเยี่ยมบาน อยางนอย 12 ชม.ตอสัปดาห
7) มีบริการตรวจทางหองปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบสงตออยางมีคุณภาพรวดเร็ว
8) มีบริการในกรณีอุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทําการ
4.1.2 สถานที่ อุปกรณ และเครื่องมือ
1) มีการจัดสถานที่เปนสัดสวน สะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่ใหบริการอยางพอเพียง เหมาะสม
2) มีอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย ยาและเวชภัณฑที่จําเปนพรอมใชงานและใหบริการ
ประชาชน
3) มีสถานที่อํานวยความสะดวกและสงเสริมความปลอดภัยในการบริการผูปวยทั้งในและ
นอกอาคาร เชน น้ําดื่ม หองน้ํา ทางเดิน ฯลฯ
4) มีการจัดการความสะอาดของสถานที่และการควบคุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4.1.3 บุคลากร(เจาหนาที่สถานีอนามัย)ผูใหบริการ
1) มีจํานวนเพียงพอ
2) มีความรูความสามารถในการใหบริการ
3) ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เปนกันเอง เต็มใจใหบริการ
4) ใหเวลาในการบริการอยางเพียงพอ
5) ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
4.1.4 ภาพรวมของระบบการใหบริการ
1) ระบบการใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพ (เชน การออกกําลังกาย กลุม
ชมรมผูสูงอายุฯ ฯลฯ)
2) ระบบการใหบริการดานการปองกันควบคุมโรค(เชน ฉี่หนู ไขเลือดออก เอดส ฯลฯ )
3) ระบบการใหบริการดานการรักษาพยาบาล(เชน รักษาอาการเจ็บปวยโรคตางๆ ฯลฯ )
4) ระบบการใหบริการดานการฟนฟูสภาพ(เชน ผูพิการตางๆ ฯลฯ )
5) ระบบการสงตอเหมาะสม เชน การสงตอผูปวยจากสถานีอนามัย ไป โรงพยาบาล ฯลฯ )

ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของ
เฉพาะ
ประชาชน
เจาหนาที่
กอนถายโอนฯ
หลังถายโอน
4 3 2 1 4 3 2 1
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(ตอ) สภาพความเปนจริง และผลที่เกิดขึ้นจากการถายโอนฯ ในการใหบริการของสถานีอนามัยของชุมชนทองถิ่นทั้ง

กอนและหลัง การถายโอนฯ
ผลที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของ
ประชาชน
กอนถายโอนฯ
หลังถายโอน
4 3 2 1 4 3 2 1

ประเด็น

4.1.5 ดานการบริหารจัดการ
1) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานสุขภาพที่สอดคลองกับสถานะสุขภาพของ
ประชาชนในทองถิ่น
2) การประสานขอมูลระหวางสถานีอนามัยกับโรงพยาบาลถูกตองและทนเวลา
3) มีกระบวนการถายทอดความรูดานสุขภาพใหกับชาวบานในทองถิ่นเพื่อให
สามารถดูแลและพึ่งตนเองได
4) มีการรับเรื่องรองเรียน และการใหความชวยเหลือเบื้องตน
4.1.6 ดานการมีสวนรวมในการวางแผนดานสุขภาพของทองถิ่น เชน จัดทําโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสุขภาพ/ จัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพ/จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของทองถิ่น ฯลฯ (ของผูใหสัมภาษณ)
1) การเสนอปญหาและรวมวิเคราะหสาเหตุของปญหาดานสุขภาพในตําบลกับ
อบต./เทศบาล
2) รวมกับ อบต./เทศบาล จัดลําดับความสําคัญของปญหา พรอมทั้งเสนอแผนงาน/
โครงการเพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพของชุมชนทองถิ่น
3) รวมกับ อบต./เทศบาล และสถานีอนามัยในการสํารวจขอมูลตางๆ เชน จปฐ.
กชช.2 ค. การสํารวจประชากรผูมีสิทธิลงทะเบียน (30 บาท) และการจัดทํา
แฟมประวัติของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ (Family Folder)
4) รวมกับ อบต./เทศบาล ติดตามการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนงาน/โครงการ
เพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพของทองถิ่น
5) รวมประเมิน และตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหเกิดความโปรงใส
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[ ][ ]
[ ][ ]
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6) รวมรับทราบขอมูลการปฏิบัติงานที่แลวเสร็จตามแผนงาน/โครงการดานสุขภาพ

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

