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คาํนํา 

 

ตําราเล่มนีผู้้ เขียนได้เขียนไว้หลายปีก่อน ซึ่งกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลานาน 

จนกระทัง่ถึงปี 2557 และเคยได้ผ่านการประเมินคณุภาพตําราจากผู้ทรงคณุวฒุิซึง่ผู้ประเมิน

ภายนอก ต่อมากฎหมายมีการเปล่ียนแปลงมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2559 ถึง 2560 อีกทัง้

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 และกฎหมายอีกหลายฉบบั อยา่งไรก็ตาม ผู้ เขียนเห็นวา่ ควรท่ีจะจดัพิมพ์ เพ่ือใช้ในการ

เรียนการสอน และเป็นแหลง่อ้างอิง ดงันัน้จงึดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดภายใน เฉพาะใน

สว่นท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป สว่นรายละเอียดอ่ืนๆ ยงัคงไว้เหมือนเดมิ 

ตําราเลม่นีใ้ช้ประกอบการเรียนการสอนหลายวิชา ได้แก่ วิชา สศบส 602 บริหารงาน

สาธารณสขุ วิชา สศบส 672 บริหารสาธารณสขุทัว่ไป ตลอดจนใช้ประกอบการเรียนการสอน

ในวิชาฝึกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และ

สาธารณสขุ สาขาวิชาบริหารโรงพยาบาล และสาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสขุ 

 สาระของตําราเลม่นี ้ผู้ เขียนแบง่ออกเป็นสองสว่น ในสว่นแรก เก่ียวข้องกบัหลกัทัว่ไป

ของการบริหารราชการแผน่ดนิ  ส่วนท่ี 2 เก่ียวข้องกับการบริหารงานสาธารณสุขซึ่งยังคง

ต้องใช้หลักการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารทรัพยากร

สาธารณสขุ อนัได้แก่ บคุลากร งบประมาณ ตลอดจนการจดัซือ้จดัจ้างด้วยการทําสญัญาแพ่ง

และสญัญาทางปกครอง รายละเอียดของแตล่ะบทมีดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์การสาธารณสขุไทย 

2. หลกัการบริหารงานท่ีดีและมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 

3. องค์การและหน่วยงานทางปกครองและการปฏิบตัริาชการทางปกครอง 
4. การบริหารงานสาธารณสขุ 

5. แผนกลยทุธ์และกระบวนการจดัทําแผน 

6. งบประมาณและการบริหารทางการเงินการคลงั 
7. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  



 
 

8. ภาวะผู้ นํา และการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

9. การควบคมุงาน : การนิเทศ ตรวจราชการ และการประเมินผล 

10. การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

11. การจดัการสขุภาพชมุชนของท้องถ่ิน 

12. การจดัการและปอ้งกนัภยัพบิตั ิ

13. ทิศทางการบริหารงานสาธารณสขุ 

สุดท้ายนี  ้ผู้ เ ขียนขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์กุลยา   นาคสวัสดิ์  

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ  ศิลปสวุรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จนัทร์คง ท่ีได้

เสียสละเวลาอา่นและวิพากษ์งานตํารานี ้

หากตํารานีมี้ข้อบกพร่อง ขอท่านผู้อา่นได้โปรดแจ้ง  ผู้ เขียนขอน้อมรับไว้เพ่ือแก้ไขใน

คราวตอ่ไป  

 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ 

10 กรกฎาคม 2560 



 สารบัญ  
บทที่  หน้าท่ี 

 ส่วนที่ 1  หลักทั่วไปของการบริหารราชารแผ่นดนิ  
1 โครงสร้างและองค์การสาธารณสุขไทย 1 
 1. โครงสร้างสว่นราชการของกระทรวงสาธารณสขุ  

1.1 โครงสร้างการบริหารราชการสว่นกลาง 

1.2 โครงสร้างการบริหารราชการสว่นภมิูภาค 

1.3 โครงสร้างการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 

2 

2 

12 

15 
 2. โครงสร้างภายในกระทรวงสาธารณสขุ 

2.1 ปัญหาเชิงกลไกและโครงสร้างภายในกระทรวง 

2.2  คณะกรรมการบริหารเครือขา่ยสขุภาพรับพืน้ท่ี 

2.3  พนัธกิจและบทบาทขององค์การท้องถ่ินในการจดัการสขุภาพ 

       ระดบัพืน้ท่ี  

20  

20  

24 

25 

 3. องค์การท่ีสงักดักระทรวงอ่ืน 

3.1  สงักดักระทรวงกลาโหม 

3.2  สงักดักระทรวงศกึษาธิการ: โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

3.3  สงักดักระทรวงมหาดไทย 

32 

32 

33 

34 
 คําถามเชิงอภิปราย 35 
 เอกสารอ้างอิง 35 
2 หลักการบริหารงานที่ดีและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 37 
 1. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหาร 

1.1  แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารสมยัใหม่ 

1.2  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

38 

38 

41 
 
 

2. ธรรมาภิบาลและหลกัเกณฑ์และการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

2.1  แนวคดิเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและการบริการกิจการบ้านเมือง 

      ท่ีดี  

2.2  หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

44 

44 

47 

 3. การบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ 

 3.1  แนวคดิการบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ 

     3.2  วิธีการบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ 

58 

58 

62 
 คําถามเชิงอภิปราย 67 



- 2 - 
 

 สารบัญ  
บทที่  หน้าท่ี 

 เอกสารอ้างอิง 67 
3 องค์การและหน่วยงานทางปกครองและการปฏบิัตริาชการทาง

ปกครอง 
71 

 1. องค์การสาธารณสขุและหน่วยงานทางปกครอง 

      1.1  องค์การและหน่วยงานทางปกครอง 

1.2  หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ 

1.3  หน่วยงานท่ีใช้อํานาจรัฐแตไ่ม่เป็นองค์กรของรัฐ 

1.4  ภารกิจขององค์การสาธารณสขุ 

72 

72 

73 

75 

76 
 2. หลกัการมอบอํานาจ 

 2.1 การมอบอํานาจให้ปฏิบตัริาชการแทน 

 2.2 วิธีการมอบอํานาจ  

83 

83 

86 
 3. การปฏิบตัริาชการทางปกครอง 

3.1  การออกคําสัง่ทางปกครอง 

3.2  กระบวนพิจารณาทางปกครอง 

3.3  การทบทวนคําสัง่ทางปกครอง 

3.4  ความรับผิดความเสียหายอนัเกิดจากหน่วยงานรัฐ 

88 

89 

97 

104 

110 
 เอกสารอ้างอิง 113 
 ส่วนที่ 2 หลักการบริหารงานสาธารณสุข 114 

4 การบริหารงานสาธารณสุข 115 
 1. บททัว่ไปแหง่รัฐธรรมนญู 

1.1  สทิธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

1.2 สทิธิสว่นบคุคลและชมุชน 

1.3 สทิธิในข้อมลูขา่วสารและการร้องเรียน 

116 

116 

117 

118 
 2. แนวนโยบายแห่งรัฐและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสขุและ

สวสัดกิารจากรัฐ 

2.1 แนวนโยบายแหง่รัฐ 

2.2 นโยบายและการบริหารงานสาธารณสขุ 

2.3 สทิธิในการได้รับบริการสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ 

118 

 

118 

120 

123 
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 สารบัญ  
บทที่  หน้าท่ี 

 3. การบริหารราชการแผน่ดนิด้านสาธารณสขุ 

3.1 การบริหารทรัพยากรบคุคล 

3.2 การบริหารการคลงังบประมาณ 

3.3 การบริหารและการจดัซือ้จดัจ้าง 

124 

127 

131 

133 
 4. การจดับริการสาธารณะด้านสาธารณสขุ 

4.1 การจดับริการสาธารณะ 

4.2 การจดับริการสาธารณะด้านสาธารณสขุ 

135 

135 

137 
 คําถามเชิงอภิปราย 148 
 เอกสารอ้างอิง 148 
5 แผนกลยุทธ์และกระบวนการจัดทาํแผน 151 

 1. หลกัการวางแผนกลยทุธ์ 

1.1  แนวคดิ และการวางแผนกลยทุธ์  

1.2  องค์ประกอบของแผนกลยทุธ์/หรือแผนยทุธศาสตร์ 

1.3  การแปลงกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตั ิ

152 

152 

157 

162 
 2.  แผนกลยทุธ์ด้านสขุภาพระดบัองค์กร 

2.1  แผนกลยทุธ์ระดบัองค์กร 

2.2  แผนกลยทุธ์ระดบัหน่วยงาน 

2.3  แผนกลยทุธ์ระดบัสว่นงาน 

166 

166 

170 

170 
 3. แผนบริหารราชการแผน่ดนิ 

3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนและนโยบายแหง่รัฐ 

3.2  แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

3.3  การบรูณาการแผนยทุธศาสตร์สขุภาพในระดบัจงัหวดั 

172 

172 

175 

176 
 คําถามเชิงอภิปราย 187 
 เอกสารอ้างอิง 187 
6 งบประมาณและการบริหารทางการเงนิการคลัง 191 

 1. แนวคดิ การวางแผน และกระบวนการจดัทํางบประมาณ  

1.1 แนวคดิการจดัทํางบประมาณ 

1.2 กระบวนการจดัทํางบประมาณ 

192 

192 

198 
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 สารบัญ  
บทที่  หน้าท่ี 

 2. การเงินการคลงัสาธารณสขุ 

2.1  มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 

2.2  การบริหารกองทนุตามกรอบ พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2545  

201 

201 

203 

 3. การบริหารการเงินการคลงัของสถานบริการสาธารณสขุ 

3.1 แนวคดิด้านการบริหารการเงินการคลงัสาธารณสขุ 

3.2  โครงสร้างงบประมาณของสถานบริการ 

3.3  โครงสร้างรายรับของสถานบริการ 

3.3  โครงสร้างรายจ่ายของสถานบริการ 

208 

208 

211 

213 

217 
 คําถามเชิงอภิปราย 221 
 เอกสารอ้างอิง 221 
7 การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกจิการของรัฐ  223 

 1. แนวคิดการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
ทัว่ไป  

1.1 แนวคดิเก่ียวกบัสญัญาการให้เอกชนเข้าร่วมงานกบัรัฐ 

1.2    สญัญาทางปกครองและสญัญาแพง่ 

224 

224 

225 

 2. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

2.1 การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐใน
ตา่งประเทศ 

2.2 การให้ เอกชนเข้า ร่วมงานหรือดําเนินการในบ ริการ
สาธารณสขุไทย   

229 

229 

 

237 

 3.  กฎหมายพิเศษการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ  

3.1 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2556 

3.2 ทิศทางการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการสาธารณสขุ 

239 

240 

 

246 
 คําถามเชิงอภิปราย 248 
 เอกสารอ้างอิง 248 
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 สารบัญ  
บทที่  หน้าท่ี 

8 ภาวะผู้นํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 253 

 1. แนวคดิ ความหมาย และองค์ประกอบเก่ียวกบัภาวะผู้ นํา 

1.1 แนวคดิเก่ียวกบัภาวะผู้ นํา 

1.2 ความแตกตา่งระหวา่งภาวะผู้ นํากบัการบริหาร 
1.3 ผู้ นํากบัการสร้างทีมและเครือขา่ย 

253 

253 

255 

257 
 2. ภาวะผู้ นําของผู้ นําด้านสาธารณสขุ 

2.1   ภาวะผู้ นําเชิงจริยธรรม  

2.2   ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง  

2.3   ผู้ นําท่ีมีวิสยัทศัน์ 

2.4  รูปแบบภาวะผู้ นําสําหรับการพฒันางานสาธารณสขุ  

258 

258 

261 

263 

267 
 3. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

3.1   การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

3.2   การบริหารทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ์ 

3.3   ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนษุย์  

3.4   การประกนัความเป็นธรรมและสทิธิการร้องทกุข์  

270 

270 

271 

273 

274 
 คําถามเชิงอภิปราย 292 
 เอกสารอ้างอิง 292 
9 การควบคุมงาน : การนิเทศ ตรวจราชการ และการประเมินผล 295 

 1.  แนวคดิและหลกัการควบคมุงาน 

1.1  แนวคขิองการควบคมุงาน 

1.2  รูปแบบของการควบคมุงาน  

1.3  กระบวนการควบคมุงาน 

296 

296 

296 

298 
 2. การนิเทศงาน 

2.1  แนวคดิและรูปแบบการนิเทศงาน 

2.2 ประเภทของผู้ นิเทศงาน 

2.3  การนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

303 

303 

304 

306 
 3. การตรวจราชการ 

3.1  แนวคดิและรูปแบบของการตรวจราชการ 

308 

308 
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 สารบัญ  
บทที่  หน้าท่ี 

3.2 ขัน้ตอนของการตรวจราชการ 314 
 4. การประเมินผล 

4.1 รูปแบบ และประเภทของการประเมินผล 

4.2  กระบวนการประเมินผล 

317 

318 

325 
 คําถามเชิงอภิปราย 332 
 เอกสารอ้างอิง 332 
10 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 335 

 1.  ระบบคณุภาพ 

1.1 แนวคดิและความหมายของระบบคณุภาพ 

1.2 ความเป็นมาของระบบคณุภาพ 

336 

336 

337 
 2.  การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

2.1 การพฒันาคณุภาพตามกรอบของกฎหมาย 

2.2 หลกัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

339 

339 

342 
 3.  การพฒันาคณุภาพและการรับรองโรงพยาบาล 

3.1 แนวคดิของการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

3.2 กระบวนการรับรองคณุภาพ 

348 

348 

359 
 คําถามเชิงอภิปราย 365 
 เอกสารอ้างอิง 365 
11 การจัดการสุขภาพชุมชนของท้องถิ่น 369 

 1.  งานสาธารณสขุท้องถ่ิน 

1.1 องค์กรสว่นภมิูภาคในการจดัการสขุภาพชมุชน 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สขุภาพชมุชน 

370 

370 

371 

 2. ระบบทรัพยากรสนบัสนนุ 

2.1 กองทนุสขุภาพชมุชน 

2.2 คณะกรรมการการบริหารจดัการกองทนุ 

2.3 การสะท้อนการเรียนรู้และการพฒันาสขุภาพ 

374 

374 

381 

382 
 3. การดําเนินงานสขุภาพชมุชนของท้องถ่ิน 383 
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 สารบัญ  
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3.1 ชมุชนและการวินิจฉยัปัญหา 

3.2 การขบัเคล่ือนงานระบบสขุภาพชมุชน 

383 

388 
 คําถามเชิงอภิปราย 397 
 เอกสารอ้างอิง 397 
12 การจัดการและป้องกันภยัพบิัต ิ 401 

 1. ความหมาย แนวคดิ และประเภทของภยัพิบตั ิ

1.1 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกบัภยัพิบตั ิ

1.2 ประเภทของภยัพิบตั ิ

402 

402 

403 
 2. การจดัการกบัภยัพิบตั ิ

2.1 แนวคดิการจดัการภยัพิบตั ิ

2.2 การเตรียมความพร้อมตอ่การจดัการภยัพิบตั ิ

405 

405 

409 
 3. รัฐกบัการจดัการภยัพิบตั ิ

3.1  การจดัการรับภยัพิบตัริะดบัชาต ิ 

3.2  การจดัการรับภยัพิบตัริะดบัจงัหวดั 

414 

414 

419 
 คําถามเชิงอภิปราย 422 
 เอกสารอ้างอิง 422 
13 ทศิทางการบริหารงานสาธารณสุข 427 

 1. สขุภาพประชากรโลก 

1.1  แนวคดิสขุภาพประชากรโลก 

1.2  การเปล่ียนแปลงของปัญหาสขุภาพประชากรโลก 

1.3  ความเช่ือมโยงระหวา่งสขุภาพประชากรโลกกบัระบบ

สขุภาพไทย 

1.4  เปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

428 

428 

434 

436 

440 

 2. การลงทนุด้านสขุภาพ 

2.1 แนวคดิและวิธีการลงทนุด้านสขุภาพ 

2.2. ความท้าทายในการบริหารจดัการด้านสขุภาพ 

443 

443 

446 
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13 3. ความร่วมมือด้านสขุภาพและสาธารณสขุระหวา่งประเทศ 

3.1 ความตกลงของอาเซียน  

3.2  แผนยทุธศาสตร์เพ่ือรองรับความตกลงอาเซียน 

449 

449 

451 
 คําถามเชิงอภิปราย 458 
 เอกสารอ้างอิง 458 
 ดัชนี 463 
 ประวัตแิละผลงาน 469 
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บทที่ 1 
 

โครงสร้างและองค์การสาธารณสุขไทย 
 

องค์การสาธารณสุขคือองค์การท่ีจัดบ ริการสาธารณสุข  ซึ่งเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล การสร้างเสริมสขุภาพ การตรวจวินิจฉยัและบําบดัสภาวะความเจ็บป่วยและ

การฟืน้ฟูสมรรถภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชนการปอ้งกนัและควบคมุโรคและปัจจยัท่ี

คกุคามสขุภาพโครงสร้างองค์การและการจดัองค์การสง่ผลตอ่การบริหารงานสาธารณสขุ 

 

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. โครงสร้างสว่นราชการของกระทรวงสาธารณสขุ  

1.1 โครงสร้างการบริหารราชการสว่นกลาง 
1.2 โครงสร้างการบริหารราชการสว่นภมูิภาค 

1.3 โครงสร้างการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน 

2. โครงสร้างภายในกระทรวงสาธารณสขุ 

2.1 ปัญหาเชิงกลไกและโครงสร้างภายในกระทรวง 

2.2 คณะกรรมการผู้บริหารเครือขา่ยสขุภาพ 

2.3 พนัธกิจและบทบาทขององค์การท้องถ่ินในการจดัการสขุภาพ

ระดบัพืน้ท่ี  

3. องค์การท่ีสงักดักระทรวงอ่ืน 

3.1 สงักดักระทรวงกลาโหม 

3.2 สงักดักระทรวงศกึษา: โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 

3.3 สงักดักระทรวงมหาดไทย 
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1. โครงสร้างส่วนราชการของส่วนกลาง: กระทรวงสาธารณสุข 
พระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 19 มาตรา 42 ได้

บญัญัติให้ 42 กระทรวงสาธารณสขุ มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการสร้างเสริมสขุภาพอนามยั 

การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภยั การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอ่ืน

ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการท่ี

สงักัดกระทรวงสาธารณสุขและมาตรา 43 บญัญัติให้กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สํานกังานรัฐมนตรี  

2. สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ  

3. กรมการแพทย์  

4. กรมควบคมุโรค 

5. กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7. กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ  

8. กรมสขุภาพจิต  

9. กรมอนามยั 

10. สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
1.1 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง 
โครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางประกอบด้วย  สํานักงาน

ปลดักระทรวง และอีก 3 กลุม่ภารกิจดงันี ้ 
1.1.1  สํานักงานปลัดกระทรวง  

เน่ืองจากมีกฎกระทรวงให้ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ต่อมาให้ยกเลิกไป  ดงันัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจท่ี

เพิ่มขึน้และเหมาะสมกบัสภาพของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัจะทําให้การปฏิบตัิภารกิจตาม

อํานาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงและให้มี

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ .ศ. 2560 โดยให้

สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ มีภารกิจตา่ง ๆ ดงันี ้[1] 
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1. การพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง เป็นแผนการปฏิบตัิ

ราชการ ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจําทัว่ไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุ

เปา้หมายและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องตาม

แนวทางพระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพืน้ท่ี สถานการณ์ของประเทศ และ

ขบัเคลื่อนนโยบายตามแนวทางและแผนการปฏิบตัริาชการ 

(2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพ

ระหว่างองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกต ิ

ฉกุเฉิน วิกฤตกิารคุ้มครองผู้บริโภค และการมีสว่นร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(3) จดัสรรและพฒันาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพ่ือให้เกิดการประหยดั

คุ้มคา่ และสมประโยชน์ 

(4) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทัง้ประสานการปฏิบัติราชการด้าน

การแพทย์และการสาธารณสขุ 

2. ภารกิจตรวจสอบภายใน  เพ่ือทําหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบการดําเนินงาน

ภายในสํานักงานปลดักระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบตัิงานของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึน้ตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าท่ี 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ

สํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(2) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เพ่ือทําหน้าท่ีหลกัในการพฒันาการบริหารของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง

ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึน้ตรงต่อปลดักระทรวง โดยมี

อํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ

ราชการภายในสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
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(2) ติดตาม ประเมินผล และจดัทํารายงานเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการภายใน

สํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการร่วมกบัหน่วยงานกลาง

ตา่ง ๆ และหน่วยงานในสงักดัสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(4) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือทําหน้าท่ีหลักในการบูรณาการและ

ขบัเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมใน

กระทรวง รับผิดชอบงานขึน้ตรงตอ่ปลดักระทรวง โดยมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เสนอแนะแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสว่นราชการในสงักดั รวมทัง้จดัทําแผนปฏิบตัิการปอ้งกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ

นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องเสนอตอ่ปลดักระทรวง 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และกํากบัให้สว่นราชการในสงักดัดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบของสว่นราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบ

ของเจ้าหน้าท่ีในสว่นราชการ และสง่ตอ่ไปยงัสว่นราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจดัทํารายงานการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสงักัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลดักระทรวง

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(7) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

5. กองกลาง มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ดําเนินการเก่ียวกบังานสารบรรณของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(2) ดําเนินการเก่ียวกบังานช่วยอํานวยการ งานบริหารทัว่ไป งานห้องสมดุ และงาน

เลขานกุารผู้บริหารของสํานกังานปลดักระทรวง รวมทัง้งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี

การตา่ง ๆ ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(3) ดําเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ยานพาหนะของสํานกังานปลดักระทรวง และ

การรักษาความปลอดภยัในเขตพืน้ท่ีกระทรวง 

(4) ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัสวสัดกิารของสํานกังานปลดักระทรวง 

(5) ประสานราชการกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกกระทรวง 

(6) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการใดของ

สํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(7) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

6. กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสญัญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและ

อาญา  งานคดีปกครอง งานคดีอ่ืน ๆ การพิจารณาตรวจสอบคําอทุธรณ์หรือคําโต้แย้ง และ

การให้ความเห็นทางกฎหมายท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(2) เป็นศนูย์ข้อมลูกลางด้านกฎหมายของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายใน

กระทรวงและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ดําเนินการป้องกนั แก้ไข และระงบัข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสขุ

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการ

ทางการแพทย์และการสาธารณสขุ 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดแูลการบงัคบัใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น

ศนูย์กลางการประสานงานเครือขา่ยผู้ปฏิบตังิานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(6) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

7. กองการต่างประเทศ มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) จดัทําและเสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงานด้านสาธารณสขุระหว่าง

ประเทศรวมทัง้วิจยัและพฒันาองค์ความรู้ด้านสขุภาพระหวา่งประเทศและสขุภาพโลก 

(2) ประสานความร่วมมือด้านสขุภาพระหวา่งประเทศ 

(3) ผลกัดนัและสนบัสนนุการขบัเคลื่อนการดําเนินงานด้านสขุภาพระหวา่งประเทศ 

(4) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานด้านตา่งประเทศของหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

8. กองการพยาบาล มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล 

(2) กํากบั ดแูล และสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล

ทกุระดบัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

(3) พฒันาคณุภาพทางเทคนิคและทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาล รวมทัง้

กําหนดกลไกและรูปแบบการปฏิบตัิงานทัง้ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ท่ีครอบคลมุ

ทัง้ระดบัปฐมภมูิ  ทตุยิภมูิ และตตยิภมูิ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการ

พยาบาลเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของระบบสขุภาพ 

(5) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

9. กองตรวจราชการ มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบตังิานของหน่วยงาน

ในสงักดักระทรวง 

(2) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสงักดักระทรวง เพ่ือให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกบักฎ ระเบียบ และขัน้ตอนท่ีกําหนด 

(3) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร โดยให้มีการจัดสรร การเกล่ียและ

ประสานระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงให้เกิดความประหยดั คุ้มค่า และสมประโยชน์ 

ในระดบัพืน้ท่ีเขตสขุภาพ 

(4) ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานตามภารกิจของสว่นราชการในระดบัพืน้ท่ีเขตสขุภาพ 

(5) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
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10. กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  และการพัสดุของ

สํานกังานปลดักระทรวงหรือท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวง 

(2) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลงัของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(3) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหา และเสนอความเห็นด้านการเงิน การคลงั การ

บัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้ บ ริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลดักระทรวงและกระทรวง 

(4) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

11. กองบริหารการสาธารณสุข มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําและเสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริการสขุภาพ

ระบบบริการเฉพาะ และระบบสนบัสนนุบริการ 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะ และ

ระบบสนบัสนนุบริการ ให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพ 

(3) จดัทําและเสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริหารจดัการ

ทรัพยากรในระบบบริการสขุภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสขุในสงักดัท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ส่งเสริม พัฒนารูปแบบ และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมยัและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

(5) สง่เสริมและประสานความร่วมมือด้านการจดัระบบบริการสขุภาพกบัหน่วยงานท่ี

ให้การสนบัสนนุการบริการหรือหน่วยบริการสขุภาพของชมุชน ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และ

ภาคเอกชน 

(6) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัระบบงานและบริหารงานบคุคลของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี การ

อทุธรณ์  การร้องทกุข์ของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา พนกังานราชการและพนกังานกระทรวง
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สาธารณสขุ  งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัวินยัและความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าท่ี 

(3) เสริมสร้างและพฒันาด้านวินยั คณุธรรม และจริยธรรมแก่บคุลากรของสํานกังาน

ปลดักระทรวงและกระทรวง 

(4) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

13. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ จดัทําข้อมลูและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสขุภาพ รวมทัง้

วิจยัและพฒันาองค์ความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ 

(2) จดัทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพระดบัประเทศและมิติ

ระหว่างประเทศ รวมทัง้จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ปลดักระทรวงและกระทรวง 

(3) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส่ือสารนโยบายและ

ยทุธศาสตร์รวมทัง้จดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปีของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(4) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน

ปลดักระทรวงและกระทรวง 

(5) กํากบั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนประสานการดําเนินการ

ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(6) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ

สํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(7) สนบัสนนุการดําเนินงานเขตสขุภาพ ในด้านการบริหารยทุธศาสตร์สขุภาพ 

(8) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกบัแผนงาน โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษ

ของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(9) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

14. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงิน 

การคลงัสขุภาพ และระบบเศรษฐกิจสขุภาพของประเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ยัง่ยืน 

และเป็นธรรม 

(2) พฒันาระบบประกนัสขุภาพ และสทิธิประโยชน์ด้านสขุภาพท่ีจําเป็นและคุ้มคา่ให้

ครอบคลมุคนไทยและบคุคลตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

(3) พัฒนากลไกการขับเคล่ือน กํากับ ติดตาม และการดําเนินการตามนโยบาย

ยทุธศาสตร์ระบบประกนัสขุภาพ ระบบการเงินการคลงัสขุภาพ และระบบเศรษฐกิจสขุภาพ

ของประเทศ 

(4) บริหารจดัการการประกนัสขุภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว บุคคลท่ีมีปัญหา

สถานะและสทิธิ และสทิธิตามหลกัประกนัสขุภาพอ่ืน ๆ 

(5) พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านการเงินการคลงัสขุภาพของประเทศ 

(6) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มี

ประสทิธิภาพ 

(7) พฒันาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลงัและเศรษฐกิจในระบบประกนัสขุภาพ

ของประเทศ 

(8) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

15. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําและเสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุระดบัชาต ิ

(2) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัด้านการแพทย์และการสาธารณสขุระดบัชาติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของ

หน่วยงานทัง้สว่นกลาง สว่นภมูิภาคสว่นท้องถ่ิน และภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้อง 

(3) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการ

ตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ และจดัให้มีระบบบญัชาการ

เหตกุารณ์ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ รวมทัง้จดัให้มีศนูย์ปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉินด้าน

การแพทย์และการสาธารณสขุในระดบัตา่ง ๆ 
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(4) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

และสาธารณภยั ทัง้ระยะก่อนเกิดภยั ระหวา่งเกิดภยั และหลงัเกิดภยั 

(5) พฒันาและบริหารจดัการระบบส่ือสารสัง่การ และเป็นศนูย์ประสานการเช่ือมโยง

ของหน่วยงานสาธารณสุขทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และภาคีเครือข่ายท่ี

เก่ียวข้องในการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะฉกุเฉินและสาธารณภยั 

(6) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้าน

บริหารจดัการบริการ และวิชาการ 

(7) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท แผนปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของสํานักงานปลดักระทรวงและกระทรวง ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานกลาง

และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ 

(2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทัง้ให้คําปรึกษาแนะนํา หรือ

ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(3) บริหารจดัการและให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของสํานกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(4) พฒันาระบบคลงัข้อมลูและดแูลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อ

ความมัน่คง 

(5) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

17. สถาบันพระบรมราชชนก มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ด้านการผลิตและการ

พฒันากําลงัคนด้านสขุภาพของประเทศ 

(2) จดัทําแผนการผลิตและพฒันาบคุลากรด้านสขุภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนอง

นโยบายและความต้องการด้านกําลงัคนของกระทรวง 

(3) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 
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(4) พฒันาระบบข้อมลูและงานวิจยั เพ่ือสร้างองค์ความรู้การพฒันากําลงัคน 

(5) พฒันามาตรฐานการศกึษาและวิชาการด้านการศกึษาและฝึกอบรมบคุลากรด้าน

สขุภาพ 

(6) กํากับและดูแลวิทยาลยัในสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก ให้เป็นหน่วยบริการ

สุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของ

อาจารย์และนกัศกึษา 

(7) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
 
1.1.2 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 
1) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์  มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาวชิาการด้าน

การบําบดัรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการศึกษา วิจัย พฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีการบําบดัรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจดัระบบความรู้และสร้าง

มาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือนําไปใช้ในระบบบริการสขุภาพ ซึง่

จะสง่ผลให้ประชาชนมีสขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย 3 กรม 

ดงันี ้

1) กรมการแพทย์ประกอบด้วย 21 กอง/สํานัก โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุน 4 

หน่วยงาน และหน่วยงานวิชาการ 17 หน่วยงาน  

2) กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกอบด้วย 3 กอง/

สํานกั โดยจําแนกเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ 1 หน่วยงาน และหน่วยงานวิชาการ 2 หน่วยงาน  

3) กรมสุขภาพจิตประกอบด้วย 10 กอง/สํานัก และ 12 ศูนย์สุขภาพจิต โดย

จําแนกเป็น หน่วยงานสนบัสนนุ 4 หน่วยงาน หน่วยงานวิชาการ 6 หน่วยงาน และหน่วยงาน

ท่ีอยูใ่นสว่นภมูิภาค 12 แห่ง  

โรงพยาบาลรัฐบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุในสว่นกลางจะขึน้ตรงตอ่กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ เช่น  
- โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร  
- โรงพยาบาลเลดิสนิ กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
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2) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข 
มีภารกิจเก่ียวกบัการพฒันาวิชาการด้านส่งเสริมสขุภาพ การควบคมุและป้องกนั

โรค โดยการศึกษา วิจยั พฒันา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสขุภาพ 

การควบคมุโรค เพ่ือนําไปใช้ในระบบบริการสขุภาพ ซึง่จะสง่ผลให้ประชาชนมีสขุภาพแข็งแรง

ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วย 2 กรม ดงันี ้ 

(1) กรมควบคุมโรคประกอบด้วย 12 กอง/สํานัก และ 12 สํานักงานป้องกัน

ควบคมุโรค โดยจําแนกเป็น หน่วยงานสนบัสนนุ 4 หน่วยงาน หน่วยงานวิชาการ 8 หน่วยงาน 

และหน่วยงานท่ีอยูใ่นสว่นภมูิภาค 12 แห่ง  

(2)  กรมอนามยัประกอบด้วย 12 กอง/สํานกั และ 12 ศนูย์อนามยั โดยจําแนก

เป็น หน่วยงานสนบัสนนุ 4 หน่วยงานหน่วยงานวิชาการ 6 หน่วยงาน หน่วยงานท่ีบรูณาการ

งานจากกองวิชาการ 2 หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีอยูใ่นสว่นภมูิภาค 12 แห่ง  

3). กลุ่มภารภิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีภารกิจเก่ียวกบัการสนบัสนุน

การดําเนินงานของหน่วยบริการสุขภาพ โดยพฒันาระบบและกลไกท่ีเอือ้ต่อการจดับริการ

สขุภาพ ระบบสขุภาพของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสขุภาพและด้าน

ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เพ่ือให้ประชาชนสามารถดแูลตนเองและได้รับบริการจากหน่วยบริการท่ีมี

คณุภาพและได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 3 กรม ดงันี ้ 

(1)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกอบด้วย 7 กอง/สํานัก โดยจําแนกเป็น 

หน่วยงานสนบัสนนุ 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนบัสนนุบริการและวิชาการ 6 หน่วยงาน  

(2)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วย 10 กอง/สํานัก และ 12 ศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจําแนกเป็น หน่วยงานสนับสนุน 2 หน่วยงาน หน่วยงาน

สนบัสนนุบริการและวิชาการ 8 หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีอยูใ่นสว่นภมูิภาค 12 แห่ง  

(3)  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบด้วย 10 กอง/ สํานกั โดย

จําแนกเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ 2 หน่วยงาน และหน่วยงานสนบัสนนุวิชาการ 8 หน่วยงาน  

นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การดแูลของกระทรวงสาธารณสขุ แตไ่มไ่ด้

อยูภ่ายใต้กลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ ได้แก่  

 
1.2 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภมิูภาค 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง การบริหารงานราชการในส่วนภูมิภาคท่ี

เป็นไปตามหลกัการแบ่งอํานาจ (Deconcentration) สําหรับการจดัระเบียบบริหารราชการ
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ส่วนภมูิภาคของไทยในปัจจุบนั พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2534 

ได้จัดแบ่งการบริหารออกเป็นจังหวัดและอําเภอ โดยจังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วน

ภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด ประกอบด้วยอําเภอหลายๆ อําเภอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีผู้ ว่า

ราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด เป็นผู้ รับ

นโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มา

ปฏิบตัใิห้เหมาะสมกบัท้องท่ีและประชาชน สว่นอําเภอเป็นหน่วยราชการท่ีรองจากจงัหวดั แต่

ไม่มีฐานะเป็นนิตบิคุคลเช่นเดียวกบัจงัหวดั มีนายอําเภอเป็นหวัหน้าบงัคบับญัชา ข้าราชการ

ในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ  

ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 ได้มีการ

ปรับปรุงระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการจดัองค์กร

ภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และเพ่ือให้การ

ปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สนบัสนนุให้มีการมอบอํานาจให้ปฏิบตัิราชการแทนได้กว้างขวางขึน้ เพ่ือ

เน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

นอกจากนีเ้พ่ือให้การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภมูิภาคสอดคล้องกบัทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ และให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวดับรรลุผล ปรับปรุง

อํานาจการดําเนินการของจังหวดั การจัดทําแผนพัฒนาจงัหวดัและการจดัทํางบประมาณ

ของจงัหวดัให้เหมาะสม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการธรรมาธิบาลจงัหวดัเพ่ือสอดส่อง

และเสนอแนะการปฏิบตัิภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวดัให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี อันจะทําให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความ

รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยในสังคม และสมควรให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วน

ราชการในสํานกันายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตรี  

 

โครงสร้างของหน่วยงานในสว่นภมูิภาค ประกอบด้วย  

1. สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําแผนยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั 

(2) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั 
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(3) กํากบั ดแูล ประเมินผล และสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานสาธารณสขุ

ในเขตพืน้ท่ีจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมี

คณุภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ 

(4) ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงานเก่ียวกบังานสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั

ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(5) พฒันาระบบสารสนเทศ งานสขุศกึษา และการส่ือสารสาธารณะด้านสขุภาพใน

เขตพืน้ท่ีจงัหวดั 

(6) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

2. สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอ มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัทําแผนยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพในเขตพืน้ท่ีอําเภอ 

(2) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีอําเภอ 

(3) กํากบั ดแูล ประเมินผล และสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานสาธารณสขุ

ในเขตพืน้ท่ีอําเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมี

คณุภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ 

(4) ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงานเก่ียวกบังานสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีอําเภอ

ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

 (5) พฒันาระบบสารสนเทศ งานสขุศกึษา และการส่ือสารสาธารณะด้านสขุภาพใน

เขตพืน้ท่ีอําเภอ 

(6) ปฏิบตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 

3. โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มภารกิจด้าน

อํานวยการ กลุ่มภารกิจด้านพฒันาระบบบริการสขุภาพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่ม

ภารกิจด้านบริการตตยิภมูิ และกลุม่ภารกิจด้านบริการปฐมภมูิและทตุยิภมูิ  

โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็น

โรงพยาบาลประจําจงัหวดัประจําภมูิภาคท่ีมีขีดความสามารถระดบัตติยภมูิ (Tertiary Care) 

มีจํานวนเตียง มากกว่า 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 26 แห่ง เรียงตามจํานวนเตียงในแต่

ละภาค เช่น 
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-  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

- โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ จงัหวดัอบุลราชธานี 

- โรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

- โรงพยาบาลอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

- โรงพยาบาลศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 

- โรงพยาบาลสริุนทร์ จงัหวดัสริุนทร์ 

- โรงพยาบาลบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 

โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็น

โรงพยาบาลประจําอําเภอทั่วไป มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือ 

ระดบัทตุยิภมูิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจํานวนเตียง 10 – 120  เตียง ในประเทศไทย

มีอยู่ 723 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล เดิมนัน้คือสถานีอนามยั หรือศนูย์สขุภาพ

ชมุชน เป็นสถานพยาบาล ประจําตําบลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ หรือองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน มีขีดความสามารถระดบัปฐมภมูิ (Primary Care) โดยเกือบทัง้หมดจะไม่รับผู้ ป่วยใน 

และไม่มีแพทย์ทํางานอยู่เป็นประจํา แตจ่ะอาศยัความร่วมมือกบัแพทย์ในโรงพยาบาลชมุชน 

ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชา ชีวะ มีนโยบายท่ีจะพฒันาสถานี

อนามยั หรือศนูย์สขุภาพชมุชนให้มีศกัยภาพ มากขึน้ จึงจดัสรรงบประมาณในโครงการไทย

เข้มแข็ง พ.ศ. 2555 เพ่ือยกระดบั สถานีอนามยั หรือศนูย์สขุภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพตําบล 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ราชการสว่นท้องถ่ินในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ [2] 

การปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบทัว่ไป เป็นรูปแบบการปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีอยู่ทัว่

ประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภทได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.) 

การปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจดัการไมเ่หมือนกบัรูปแบบทัว่ไป 

จะมีขึน้เป็นกรณีๆ ไป สว่นใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเท่ียว ซึง่ไม่

เหมาะสมท่ีจะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมือง

พทัยาท่ีเป็นประเภทนี ้
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เทศบาล โดยทัว่ไปหมายถึงท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเมือง หรือมีศนูย์กลางของความเป็น

เมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยองค์กรของเทศบาลต้องมีสภาเทศบาล และมีคณะเทศมนตรี

หรือนายกเทศมนตรี แล้วแตก่รณี ซึง่เทศบาลในประเทศไทยแบง่ออกเป็นสามระดบั คือ 

เทศบาลนคร คือเขตท้องถ่ินชมุชนท่ีมีประชากรรวมกนั 50,000 คนขึน้ไป ทัง้มีรายได้

อนัสมควรในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามพระราชบญัญตัเิทศบาล 

เทศบาลเมือง คือเขตท้องถ่ินชมุชนท่ีเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางจงัหวดั หรือท้องถ่ินท่ีมี

ประชากรรวมกัน  10,000 คนขึน้ไป  ทัง้มีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญตัเิทศบาล 

เทศบาลตําบล คือเขตท้องถ่ินชมุชนท่ีมีประชากรรวมกนั 5,000 คนขึน้ไป ทัง้มีรายได้

อนัสมควรในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติเทศบาล หรือ เป็นสขุาภิบาลเดิมมาก่อน

การยกฐานะสขุาภิบาลเป็นเทศบาลตําบล และแม้ว่า "เทศบาลตําบล" จะมีช่ือเรียกคล้ายกนั

หรือช่ือเดียวกันกับ "ตําบล" แต่เทศบาลตําบลไม่จําเป็นจะต้องครอบคลมุตําบลเพียงตําบล

เดียว  

โดยท้องท่ีเทศบาลทัง้สามรูปแบบนี ้จําเป็นจะต้องมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเขต

ชุมชนนัน้ๆ ขึน้เป็นเทศบาลในแต่ละระดับชัน้ด้วย ดังนัน้ ในทางปฏิบัติ ท้องถ่ินบางแห่ง

อาจจะผ่านเกณฑ์ทัง้ด้านประชากร และรายได้แล้ว แต่ยงัมีสถานะเป็นองค์กรในระดบัท่ีต่ํา

กวา่ท่ีควรจะเป็นอยู ่เน่ืองด้วยยงัไมมี่การยกฐานะ 

ท้องท่ีตําบลโดยทั่วไปคือส่วนท้องท่ีชนบท หรือกึ่งเมืองท่ีมีการกระจายตัวของ

ประชากรอยา่งหลวมๆ แตอ่าจจะมีเขตชมุชนท่ีมีประชากรหนาแน่นกวา่จดุอ่ืนๆ ในท้องท่ีด้วย 

ในทางปฏิบัติ ท้องท่ีตําบลคือท้องท่ีส่วนท่ีเหลือจากท้องท่ีเทศบาล โดยจะมีอาณาเขต

ครอบคลมุท้องท่ีตําบล ตามอย่างการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นหลกั แต่หากพืน้ท่ีส่วนหนึ่ง

ส่วนใดท่ีอยู่ในเขตท้องท่ีเทศบาลแล้ว ก็จะอยู่นอกเหนือจากเขตพืน้ท่ีของท้องท่ีตําบล 

กลา่วคือ หากมีตวัเมืองอยูร่ะหวา่งกลางของเขตตําบล (สว่นภมูิภาค) ในสองตําบล ซึง่เขตตวั

เมืองนัน้ได้รับการยกฐานะเป็นท้องท่ีเทศบาลแล้ว พืน้ท่ีส่วนท่ีเหลือท่ีไม่เต็มตําบลคือท้องท่ี

ตําบล ซึง่จะอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีช่ือว่า องค์การบริหารสว่น

ตําบล โดยต้องมีสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น

ผู้บริหาร  
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องค์การบริหารส่วนจังหวดัมีหน้าท่ีอุดหนุนท้องถ่ิน (เทศบาล และ องค์การบริหาร

ส่วนตําบล) ในการดําเนินกิจการท่ีท้องถ่ินไม่สามารถทําได้ โดยอาจจะเป็นโครงการขนาด

ใหญ่เกินขอบเขตอํานาจของท้องถ่ิน หรืออาจเป็นโครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมของทุก

ท้องถ่ินในจงัหวดัเดียวกนั เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น 
สภาท้องถิ่น 
สภาท้องถ่ิน หรือ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินมาจากการเลือกตัง้จากประชาชนในท้องถ่ินโดยตรง มีอํานาจหน้าท่ี

หลายประการตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ออกข้อบญัญัติท้องถ่ิน ตรวจสอบการทํางานของ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นต้น 

ปัจจุบันแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ซึ่ง

คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ได้จดัทําขึน้ตามพระราชบญัญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2543 นัน้ มีผลทําให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ต้อง

ถ่ายโอนของรัฐไปให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้เสร็จสิน้ 

จากทิศทางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 ดงักล่าว ทําให้การ

จดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่นท้องถ่ินโดยเฉพาะในสว่นท่ีว่า

ด้วยการกํากบัดแูลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องปรับเปล่ียนไปในประการสําคญัท่ีมุง่หมาย

ท่ีจะให้ท้องถ่ินมีการบริหารจดัการงานท้องถ่ินท่ีดี (Good Local Governance) และตลอดทัง้

การจดับริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีประชาชนมุ่งหวงั การให้บริการด้าน

สาธารณสขุแก่ประชาชนนัน้ โดยทัว่ไปแล้วคนมกัเข้าใจว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีขององค์กรใน

หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าท่ีดงักล่าวโดยตรง ดงัวิสยัทัศน์ของ

กระทรวงสาธารณสขุท่ีกล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสขุ เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาระบบ

สุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 

และทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีจิตสํานึกด้านสุขภาพ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่
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เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียง” (วิสัยทัศน์กระทรวง

สาธารณสขุ, กระทรวงสาธารณสขุ)  

ท่ีจริงแล้ว ในบริบทของงานส่งเสริมสขุภาพและงานสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือการ

บริการสาธารณสขุขัน้มลูฐาน ราชการส่วนกลางได้มีการกระจายอํานาจการจดัการดงักล่าว

ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมานานแล้ว นบัแต่ได้มีการจดัตัง้องค์กรปกครองท้องถ่ินขึน้ 

(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2538) และในปัจจุบนั จากพระราชบญัญัติกําหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจายอํานาจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 ยงัได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ 

มีหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 

ดังท่ีบัญญัติไว้ในหมวด  2 มาตรา 16 (19) ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ 

ดําเนินการเก่ียวกบัการสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล [3] 

การส่งเสริมประสิทธิภาพท้องถ่ินเป็นบทบาทของราชการส่วนภมูิภาคในช่วงเปล่ียน

ผ่าน ซึ่งจะต้องสร้างความเข้มข้นในการส่งเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ินให้สามารถ

บริหารจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนฯ ได้กําหนดอํานาจ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 นัน้ จะเห็น

ได้ว่าเป็นอํานาจหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะท่ีมีขอบเขตกว้างขวางกว่าเดิม และใน

มาตรา 30 กําหนดให้มีการถ่ายโอนงานบริการสาธารณะท่ีเป็นการดําเนินการซํา้ซ้อนระหวา่ง

รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือภารกิจท่ีรัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือภารกิจท่ีรัฐจดัให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่งผลกระทบกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือภารกิจท่ีเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล รูปแบบ

การมอบหมายภารกิจหรือบริการสาธารณะมีอยู ่3 รูปแบบ ได้แก่  

1) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะดําเนินการเอง 

เม่ือรัฐบาลหรือส่วนราชการยุติบทบาทการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นบริการ

สาธารณะขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตและการจดัโครงสร้างพืน้ฐาน และถ่ายโอน

หรือส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง ซึ่งสามารถดําเนินการได้ใน 3 

รูปแบบ ได้แก่  
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(1) ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับมอบแล้ว ไม่ว่าองค์การบริหารส่วน

ตําบล (อบต.) หรือ เทศบาล เม่ือรับโอนภารกิจต่าง ๆ แล้ว สามารถบริหารจดัการด้วยตนเอง

ภายใต้ความสามารถของตนเอง  

(2) ภารกิจท่ีต้องร่วมกันดําเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เน่ืองจากมีภารกิจบางประการอาจต้องคํานึงถึงความร่วมมือ ดงันัน้ภารกิจบางอย่างต้องมี

ลกัษณะการทํางานร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ไม่ว่าเป็นองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินประเภทเดียวกนั หรือเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตา่งประเภทกนั และ  

(3) ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการเอง แต่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินสามารถซือ้บริการ มอบหมายหรือจดัซือ้จดัจ้างให้เอกชนดําเนินการแทนได้  

2) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัหน่วยงานราชการร่วมกนัดําเนินการ 

ในการดําเนินการบริการสาธารณะบางภารกิจต้องมีการปรับเปล่ียน เช่น การปรับ

บทบาทของราชการบริหารสว่นกลางและสว่นภมูิภาคกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินใหม ่โดย

ท้องถ่ินอาจจะเป็นผู้ ดําเนินการหลกัในการดําเนินกิจการสาธารณะบางภารกิจ แต่อีกหลาย

ภารกิจยงัคงอยูภ่ายใต้การกํากบัหรือการบริหารจดัการหรือการดําเนินงานของสว่นราชการ  

3) ภารกิจท่ีรัฐไมไ่ด้ถ่ายโอนไป แตอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถดําเนินการได้ 

ภารกิจบางประการไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การ

จดัการศึกษาสูงกว่าการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แต่ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดต้องการจัด

การศึกษาดงักล่าวก็สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจ

หน้าท่ีในการจัดการศึกษาอยู่แล้ว แต่ทัง้นีจ้ะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณามาตรฐานตามท่ี

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ กําหนดดงันัน้ ในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจฯ จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของพฒันาการของการกระจายอํานาจ

ของประเทศไทย ซึง่ต้องการกลไกและมาตรการท่ีจะพฒันาขึน้ในอนาคตเพ่ือให้การกระจาย

อํานาจบรรลุผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการความเข้าใจท่ีตรงกันและความมุ่งมั่น 

เช่ือมัน่ต่อปรัชญาและคุณค่าของการกระจายอํานาจจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง นับแต่รัฐบาล

ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนท่ีพร้อมจะร่วมกนัพฒันาการกระจาย

อํานาจโดยผา่นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองและมัน่คง 
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2. การปรับโครงสร้างภายในกระทรวงสาธารณสุข 
เน่ืองจากปัญหาสขุภาพเปล่ียนไป ตัง้แต่ระดบับคุคลถึงระดบัสากล องค์กรภาคีด้าน

สขุภาพมีจํานวนเพิ่มขึน้ ทัง้กลไกรัฐในรูปแบบใหม่ๆ และองค์กรภาคประชาสงัคม และความ

จําเป็นต้องดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพฒันาระบบสขุภาพ โดยคํานึงถึงความ

ซบัซ้อนของกลไกอภิบาลระบบสขุภาพ ตลอดจนปัญหาเก่ียวกบักลไกทางการเงิน [4] 

จากการประชุมความเห็นร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงบุคลากรในกระทรวง

สาธารณสุข  (สธ .) ซึ่งได้ เห็นด้วยกับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการเป็น

คณะกรรมการสขุภาพระดบัชาติ (National Health Authority) ท่ีต้องมองปัญหาสขุภาพของ

ประเทศส่วนกลาง (สํานกังานปลดักระทรวงและกรมวิชาการ) ควรเน้นบทบาทเป็นผู้ กําหนด

นโยบายและกํากับดูแล (Regulatory) ตลอดจนกําหนดมาตรฐานต่างๆ ซึ่งต้องการระบบ

ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการระดบัชาติได้จริง รวมถึงการบงัคบั

ใช้กฎหมาย 

 
2.1 ปัญหาเชิงกลไกและโครงสร้างภายในกระทรวง 
แม้ว่า การประเมินผลการทํางานหลงัจากสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในรอบ 

10 ปี (มีนาคม 2555) พบว่าการเข้าถึงบริการของประชาชนเพิ่มจาก 1 เป็น 3 ครัง้ แตปั่ญหา

พบว่า โรงพยาบาลใหญ่เกิดความแออดั ใช้กําลงัคนมากขึน้ ในการแก้ปัญหารัฐบาลต้องการ

ให้ระบบมีความยัง่ยืนจึงมีแนวคิดพฒันาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสขุให้เกิด

ประสิทธิภาพ เพ่ือกําหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนทุกระดับ ตัง้แต่ระดับประเทศ และเขต

บริการ"   

จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีประเด็นของอํานาจมาเก่ียวข้องด้วยหากจะ

มองลกัษณะของโครงสร้างอํานาจจะมีลกัษณะเป็นสามเหล่ียม (triangle) ท่ีการดําเนินงาน

ตามบทบาทและยทุธศาสตร์ของกรมตา่ง ๆ  จะมีผู้ เก่ียวข้อง คือ  

1. กระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้กระทรวงมีกรมต่าง ๆ   ดําเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์เพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชนได้ 

2. ประชาชน/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

3. นกัการเมืองมีบทบาทในการจดัสรรงบประมาณ 

ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งบทบาทของกรมตา่ง ๆ   กระทรวงสาธารณสขุ ประชาชน/ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย และฝ่ายการเมืองนัน้  กระบวนทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ท่ีจะทําให้การ
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ดําเนินงานในบทบาทของกรมต่าง ๆ  บรรลุสู่เป้าหมาย โดยพิจารณาการดําเนินงานท่ี

ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ในการทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีและประเด็นโครงสร้าง

อํานาจ ซึง่ประกอบด้วยอํานาจทางการเมือง อํานาจด้านประชาชน  และอํานาจด้านนโยบาย 

(กระทรวงสาธารณสุข) มาเป็นองค์ประกอบเพ่ือพิจารณาในการปรับรายละเอียดของ

ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงของโครงสร้างอํานาจ เน่ืองจากกระทรวง

สาธารณสขุเป็นส่วนเช่ือมต่อระหว่างกรมต่าง ๆ  และอํานาจทางการเมือง ในขณะเดียวกัน 

กรมจะเอือ้อํานวยและสนบัสนุนให้โรงพยาบาล/สถาบนั/ศนูย์ ดําเนินงานเพ่ือให้ประชาชนมี

สขุภาพดี  โดยมีบทบาท ดงันี ้

1) การวางนโยบายของกรมต่าง ๆ  ร่วมกนั และแนวทางในการดําเนินงานท่ีชดัเจน

และเป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานในสงักัด เพ่ือใช้เป็นทิศทางรวมทัง้ช่วยบูรณาการในการ

ดําเนินงาน เพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ และบทบาทภารกิจ  

2) กรมต่าง ๆ  จะต้องสามารถหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

หน่วยงาน กรมต่าง ๆ  ต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้หน่วยงานในระดับกระทรวง 

(อํานาจด้านนโยบาย) รวมถึงการเจรจาต่อรอง (bargaining) ให้กระทรวงฯ เห็นความสําคญั

ในบทบาทและผลงานของกรมต่าง ๆ  เพ่ือส่งต่อถึงอํานาจทางการเมือง  ส่งผลให้กรมต่าง ๆ  

ได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณและทรัพยากร 

3) การเป็นผู้ ประสาน การจัดระบบบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล สังกัด

กรมการแพทย์ กบัโรงพยาบาลส่วนภมูิภาค สงักดัสํานกัปลดักระทรวงฯ ไม่สามารถกระจาย

การบริการให้ครอบคลมุประชาชนได้ทัว่ประเทศ บทบาทของกรมต่าง ๆ  คือ การพฒันาและ

สร้างเครือข่ายวิชาการ ดังนัน้ กรมต้องมีบทบาทในการประสานงานกับระดับพืน้ท่ี เช่น 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั รวมถึงการประสานงานด้านวิชาการกบักรมตา่งๆ  ในกระทรวง

สาธารณสขุท่ีจะมีบทบาทเช่ือมต่อกันในการจดับริการสุขภาพการทํางานแบบเช่ือมโยงกับ

การทํางานตามยทุธศาสตร์มีดงันี ้

ก. แนวทางเชิงรุกการสํารวจความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทัง้สํารวจภาพลกัษณ์ (brandimage) ของกรม 

ข. แนวทางตัง้รับ เป็นการรักษาคณุภาพงาน 

ค. การสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจดัการตา่ง ๆ   
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ง. การสร้างความยั่งยืนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับช่องว่างระหว่างคนรุ่นต่างๆ   

(generation) และกําลังคน  ผู้ กําหนดนโยบายควรจัดทําแผนสืบทอด

กําลังคน (succession plan) เป็นการรองรับการขาดแคลนกําลังคนเพ่ือ

สร้างความยัง่ยืน  

 
 

แผนภาพ ข้อเสนอ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสขุ 

ท่ีมา สริุยะ วงศ์คงคาเทพ. โครงสร้างกระทรวงสาธารณสขุ [5] 

 

ท่ีผ่านมา มีคณะกรรมการระดับชาติ จํานวนมากท่ีไม่สามารถเป็นกลไกท่ี มี

ประสทิธิผล ดงันัน้เพ่ือให้กลไกนีทํ้างานได้อยา่งมีประสทิธิผลจําเป็นต้องมีกลไกเลขานกุารท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีระบบข้อมลูท่ีดีเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการกําหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ 

ตลอดจนบริหารยุทธศาสตร์ให้ได้ภาพท่ีพึงประสงค์ การปรับบทบาทกลไกวิชาการในระดบั

พืน้ท่ี (ศูนย์เขตของกรมต่างๆ) เพ่ือเช่ือมโยงกับกลไกปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
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สว่นกลางต้องปรับบทบาทใหม ่บริหารจดัการคนเพ่ือสนบัสนนุเขตสขุภาพ รวมทัง้ต้องพฒันา

ศกัยภาพเพ่ือให้รองรับบทบาทใหม่ เช่น การบริหารจัดการระบบ การส่ือสารนโยบายเพ่ือ

นําไปปฏิบตั ิการตดิตามประเมินผล 
 
โครงสร้างของกระทรวงสาธารณสขุจึงมีการปรับบทบาทหน้าท่ีออกเป็น 4 ส่วน คือ 

[3] 

1.ผู้ กําหนด กํากับ ดูแล มาตรฐาน (Regulator) ด้านบริการต่าง ๆ ทัง้ด้านการ

รักษาพยาบาล การสง่เสริมสขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ ทํา

หน้าท่ีพฒันากําหนดมาตรฐานด้านเทคนิค มาตรฐานบริการและวิชาการและเทคโนโลยีด้าน

สขุภาพใหม่ ๆ ให้แก่หน่วยบริการ และเป็นมาตรฐานเดียวของประเทศ ประกอบด้วยกรมตา่ง 

ๆกรมการแพทย์ได้เข้ามาดูแลในเร่ืองมาตรฐานการบริการประชาชน กําหนดเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ทัง้ในแนวทั่วไปกับแนวกลุ่มโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเข้าไปดูแล

คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในด้านการดแูลสขุภาพ มาตรฐานการบริการ การรักษา

ให้เป็นไปตามกฎทัง้ในสว่นของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 

สว่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเน้นเร่ืองการเป็นห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์

เพ่ือสนับสนุน ฟื้นฟูการรักษาของสาธารณสุขทั่วประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เน้นการพัฒนาและรักษาคุณภาพ กรม

สขุภาพจิตจะเน้นความเป็นเลิศในการพฒันาสมอง ความสามารถในการเรียนรู้ (IQ) ความ

ฉลาดทางอารมณ์  (EQ) การพัฒนายีนพันธุกรรม  โดยทัง้หมดนีจ้ะต้องทําการปรับ

กระบวนการทํางานและวิธีคดิให้เสร็จ 

2. ผู้ ให้บริการ (Provider) คือ หน่วยบริการสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัง้หมด ได้แก่ 

โรงพยาบาลสงักดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สป.สธ.)ทัง้โรงพยาบาลศนูย์ (รพศ.)/

โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท.) โรงพยาบาลชมุชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 

(รพ.สต.) โรงพยาบาลสงักดักรมสขุภาพจิต หรืออาจหมายรวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่ีมีบทบาทในการให้บริการเร่ืองของห้องปฏิบตัิ เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี ้กระทรวงสาธารณสขุมี

การปรับระบบการให้บริการรูปแบบใหมค่รัง้ใหญ่ โดยการจดัแบง่เป็นเครือขา่ยบริการหรือเขต

บริการ 12 เขต เพ่ือให้สถานบริการภายในเขตบริการเดียวกันใช้ทรัพยากรทัง้บุคลากรและ

เวชภณัฑ์ร่วมกนั 
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3. ผู้ซือ้บริการ (Purchaser) ได้แก่ สํานกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สํานกังานประกนัสงัคม (สปส.) กรมบญัชีกลาง และหน่วยงานอ่ืน  อาทิ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน (อปท.)  เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม บางกรมอาจจะทําหน้าท่ีทัง้ในสว่นของผู้ดแูลมาตรฐานและผู้ให้บริการ 

เช่น กรมการแพทย์ กรมสขุภาพจิตท่ีมีโรงพยาบาลในสงักดั เป็นต้น ทัง้นีห้น่วยงานระดบักรม

ตา่ง ๆ ได้มีการจดัแบง่ภารกิจของงานท่ีดําเนินการคล้ายคลงึกนัออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่  

1) งานการจัดทํามาตรฐาน ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก กรมสขุภาพจิต และสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

2) งานการสร้างเสริมสขุภาพ ได้แก่ กรมควบคมุโรค กรมอนามยั  

3) งาน สนับ สนุ น  ได้ แ ก่  ก รมสนับ สนุ น บ ริก ารสุ ขภ าพ  (สบส .)  และ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานนอกสงักัด กระทรวงสาธารณสุข โดยในการจัด

กลุ่มภารกิจของกรมต่าง ๆ  โดยเฉพาะการรวมกลุ่ม “ส”  ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) อยู่ร่วมกบักรมการแพทย์สํานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) อยู่ร่วมกบักรมอนามยั และสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล  อยู่ร่วมกบั สบส.

ด้วยกนั 

4. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) (National Health Authority)มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการ เปรียบเสมือนเป็น

คณะรัฐมนตรีสขุภาพ ทําหน้าท่ีเป็นองค์กรสงูสดุในด้านบริหารกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์

สขุภาพระดบัชาติ ให้คําแนะนําด้านนโยบายแก่รัฐบาล เพ่ือให้ทกุหน่วยงานมีทิศทางเดียวกนั 

นอกจากนี ้มีการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูสขุภาพแห่งขาติ (Nation Health Information) เพ่ือจดัทํา

ระบบรายงานข้อมลูสขุภาพของประเทศ  

 

2.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสุขภาพระดบัพืน้ที่ [6] 

องค์กรบริหารจดัการด้านสขุภาพระดบัพืน้ท่ี  ซึง่เรียกกนัว่า “คพั” (Contracting unit 

of primary care: CUP) (ส่วนใหญ่คือระดบัอําเภอ) เป็นองค์กรท่ีเกิดขึน้มาพร้อมกับระบบ

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ทัง้นีเ้น่ืองจากระบบการจดัสรรงบประมาณในระบบหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า “คพั” เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีรับจดับริการตามพนัธะสญัญาท่ีทางสํานกังาน
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หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) กําหนดไว้ในเง่ือนไขของการขอขึน้ทะเบียนเป็นหน่วย

คูส่ญัญาในการจดับริการสขุภาพด้านปฐมภมูิ  

สําหรับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว การขอขึน้ทะเบียนเป็น“คพั” นัน้ ไม่มีอะไรซบัซ้อน มี

การลงนามเป็นหน่วยบริการในการดแูลสขุภาพประชาชนตามมาตรฐานและเง่ือนไขการซือ้

บริการของสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งขาต ิ(สปสช.)  

แต่สําหรับกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งมีโครงสร้างหน่วยงานภายใต้ระบบราชการเดิม

นัน้ “คพั” จึงเป็นสิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้ในท่ามกลางโครงการแบบเก่า ภายใต้วฒันธรรมการบริหาร

จดัการแบบเดิม และด้วยข้อจํากัดมากมาย การบริหารจัดการเพ่ือเครือข่ายบริการสุขภาพ

ระดบัปฐมภมูิในระดบัพืน้ท่ี จงึเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ท่ีผู้ เก่ียวข้องต้องให้ความสําคญั 

เน่ืองจาก “คพั” คือ องค์กรท่ีมีการบริหารลกัษณะเป็นตามบทบาทหน้าท่ีในรูปของ

คณะกรรมการ (Functional Committee) เป็นองค์กรท่ีมีหลายองค์กรย่อยมาประสานงานกนั 

โดยไม่ได้เป็นระบบสายการบังคับบัญชาโดยตรง ดังนัน้กลไกของคณะกรรมการบริหาร

เครือข่ายสขุภาพระดบัพืน้ท่ี (CUP Board) จึงมีความสําคญัยิ่ง   CUP Board คือ กลไกหลกั

ทัง้ 2 ภาคสว่นเข้ามาร่วมเป็นกรรมการโดยประธาน“คพั” เลือกคนท่ีมีความสามารถ อาจเป็น

ผู้ อํานวยการหรือสาธารณสุขอําเภอก็ได้และมีทีมกองเลขานุการ “คัพ” ท่ีผสมผสานทัง้

เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลและสํานกังานสาธารณสขุอําเภอสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วม

บริหารและควบคมุกํากบั มีตวัแทนจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลเป็นกรรมการ“คพั” 

ด้วย 
 

2.3 พันธกิจและบทบาทขององค์การท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพระดบัพืน้ที่ 
พนัธกิจท่ี 1 ในด้านการบริหารระบบบริการสาธารณสขุในระดบัอําเภอ 

“คพั” มกัมีจุดมุ่งหมายร่วมในการสร้างระบบการดแูลรักษาโรคท่ีมีมาตรฐานตาม

หลกัวิชาการสําหรับทัง้ในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล การ

พัฒนาระบบบริการด้านการรักษาพยาบาลท่ีทุก“คัพ” ได้พัฒนาระบบงานไปมากน้อย

แตกตา่งกนัไป ได้แก่ 

1. ระบบการสง่ตอ่ผู้ ป่วย 

หน่วยงานระดบั“คพั” บางแห่งจดัให้มีช่องทางด่วนสําหรับผู้ ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อ

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล แต่“คพั” บางแห่งจัดระบบรถส่งต่อในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักมายังโรงพยาบาล “คัพ” บางแห่งจัดระบบการส่งต่อกลับจาก
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โรงพยาบาลไปรับการรักษาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล“คพั”บางแห่งเม่ือมี

ผู้ ป่วยมารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในท่ีโรงพยาบาล จะมีการแจ้งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าท่ีประจํา

ครอบครัวได้มาเย่ียมผู้ ป่วย และให้ข้อมลูเชิงบริบทของผู้ ป่วยและชมุชนเพิ่มเติมในผงัรายการ

ผู้ ป่วย เพ่ือประกอบการรักษาพยาบาลท่ีลงตวักบับริบทของผู้ ป่วยท่ีสดุ 

2. ระบบการรับคําปรึกษาหรือการปรึกษาทางโทรศพัท์ 

ระบบการปรึกษาเป็นอีกส่วนหนึ่งของระบบเช่ือมต่อระหว่างโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่ีสําคญัในปัจจุบนั เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแลท่ีดีท่ีสุด 

เพราะบ่อยครัง้ท่ีความเจ็บป่วยไม่ได้รุนแรงถึงขัน้ท่ีต้องรับการรักษาจากแพทย์ โดย “คพั”  

บางแห่งจดัให้มีแพทย์รับผิดชอบเป็นพืน้ท่ี “คพั”บางแห่งใช้ระบบปรึกษาแพทย์เวร “คพั” บาง

แห่งไมมี่ระบบท่ีชดัเจนใช้ระบบความสมัพนัธ์สว่นตวั 

3. ระบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีบ้าน ( Home Health Care) 

หน่วยงานระดบั “คพั”ส่วนใหญ่มีระบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีบ้าน ตวัอย่าง การใช้ทีม

จากโรงพยาบาลดูแลรักษาทัง้อําเภอ การใช้ทีมร่วมระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล การให้อาสาสมคัรสาธารณสุขร่วมเย่ียมบ้าน ระบบการดแูลผู้ ป่วยท่ี

บ้านนัน้เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนให้เห็นถึง ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและ

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลได้อยา่งชดัเจน 

4. ระบบการดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง 
การพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังนัน้สว่นใหญ่มีแรงจงูใจจากความต้องการ

ของโรงพยาบาลท่ีต้องการลดจํานวนผู้ ป่วยในคลินิกโรคเรือ้รังในโรงพยาบาลลง โดยเฉพาะ

คลินิกเบาหวานและความดนัโลหิตสูง จึงมีการพัฒนาระบบนีข้ึน้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลบางแห่งส่งเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลไปให้การดแูลรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล บางแห่งจดัการอบรมเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลให้ดแูลรักษา

เองและจดัระบบสง่ตอ่ไปรับการตรวจเช็คให้ละเอียดท่ีโรงพยาบาลปีละ 1-2 ครัง้ 

5. ระบบการตรวจรักษาผู้ ป่วย 

การสนบัสนนุทางวิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในการ

ดแูลผู้ ป่วยท่ีมีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกบัโรงพยาบาล เป็นภารกิจอีกอยา่งท่ีสําคญั โดยสว่นใหญ่

ใช้ระบบการอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลหรือจดัการเพิ่มพูนทกัษะ

ด้วยการหมนุเวียนมาฝึกทกัษะตา่งๆ ท่ีโรงพยาบาล 
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การสนับสนุนทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสู่ศูนย์สุขภาพชุมชนก็เป็นอีกกลวิธี

หนึง่ท่ีได้ผล โดยนอกจากทีมสหวิชาชีพจะมีภารกิจในการให้บริการแล้ว ยงัจําเป็นต้องใสใ่จใน

การถ่ายทอดประสบการณ์และเรียนรู้การดูแลผู้ ป่วยในบริบทท่ีสอดคล้องกับชุมชนร่วมกับ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลด้วย นอกจากนีก็้ยงัสามารถสร้างความศรัทธา

ของประชาชนในพืน้ท่ีตอ่ศนูย์สขุภาพชมุชนแห่งนัน้ได้เป็นอยา่งดีด้วย 

6. การสร้างเสริมสขุภาพและการควบคมุโรคในระดบัอําเภอ 

งานควบคมุโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อเป็นภารกิจท่ีเร่งด่วนของ “คพั”แต่เน่ืองจาก

การระบาดของโรคนัน้เป็นลกัษณะเป็นช่วงๆ (Periodic) ไม่ต่อเน่ือง ดงันัน้ “คพั”สว่นใหญ่จึง

มกัมีนกัวิชาการสาธารณสขุในสํานกังานสาธารณสขุอําเภอเป็นตวัหลกัท่ีรับเร่ืองนี ้และเม่ือ

การระบาดของโรคก็จดัเป็นทีมเฉพาะกิจออกปฏิบตัิการ ลกัษณะการสร้างเสริมสขุภาพและ

ควบคมุโรคนัน้มี 2 ประการ คือ 1) การจดักิจกรรมเอง สําหรับกิจกรรมการสร้างสขุภาพและ

ควบคมุโรคในบางกรณี “คพั” มีหน้าท่ีเป็นกลไกหลกัในการทําเอง เช่นจดักิจกรรมวนัรณรงค์

เอดส์โลก จดัการแข่งขนัเต้นแอโรบิก จดัมหกรรมคดักรองมะเร็งปากมดลกู เป็นต้น 2) การ

กํากับติดตาม เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นภารกิจปกติของทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ตําบลนัน้ “คพั” อย่างไรก็ตาม บทบาทของ “คพั”ในการควบคมุกํากบัสถานบริการนัน้ ยงัเป็น

เร่ืองท่ียงัต้องมีการพฒันาตอ่ไป 

7. การบริหารจดัการระบบสนบัสนนุการทํางานของหน่วยบริการปฐมภมูิเน่ืองจาก

หน่วยบริการปฐมภูมินัน้มีเจ้าหน้าท่ีจํานวนจํากัดเฉล่ียประมาณ  2-4 คน ทําให้ “คัพ”

จําเป็นต้องมีระบบสนบัสนุนเพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกนัทัง้หน่วยบริการปฐมภมูิท่ีเป็นของ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมกํากับของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ ได้แก่ การสนับสนุนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ในรูปแบบของคลงัยา

ระดบัอําเภอ เพ่ือสร้างระบบบริหารจดัการยาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ปัจจบุนั “คพั”ส่วนใหญ่

มีคลงัวคัซีนและเวชภณัฑ์ไมใ่ช่ยาด้วย 

8. การสนบัสนุนการบริหารจดัการด้านงานพสัด ุเช่น ท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เป็น

คลังของทุกหน่วยปฐมภูมิ ซึ่งสามารถเบิกของทุกอย่างท่ีคลังมี เช่น วัสดุด้านชันสูตร 

แม้กระทั่งหรือวสัดุสิน้เปลืองด้วย วสัดุสํานักงาน เช่น ไม้กวาด ถุงดํา กระดาษ ผงซกัฟอก 

แบบพิมพ์ตา่งๆ โปสเตอร์ เพ่ือลดภาระการจดัซือ้จดัหาเอง และลดต้นทนุในการจดัซือ้ 
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9. ระบบการทําให้ปราศจากเชือ้กลางของอําเภอ ซึง่มีทัง้การสนบัสนนุทางวิชาการ 

การสนบัสนุนเคร่ืองมือในการทําให้ปราศจากเชือ้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล เช่น 

เคร่ืองนึ่งไฟฟ้า หรือการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลส่งของมานึ่งฆ่าเชือ้ ท่ี

โรงพยาบาล โดยมีการแลกเปล่ียนหมนุเวียนเคร่ืองมือระหวา่งกนั 

10. ระบบการกําจดัขยะติดเชือ้กลางของอําเภอ ระบบการกําจดัขยะติดเชือ้ เป็น

เร่ืองยากท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลจะจดัการได้ ดงันัน้ ทางเลือกท่ีเหมาะสมคือ การ

วางระบบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนําส่งขยะติดเชือ้มาทําลายโดยผ่านระบบ

กําจดัขยะตดิเชือ้ของโรงพยาบาล 

11. ระบบข้อมลูข่าวสารกลาง ควรมีการวางระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งมีการใช้โปรแกรมลงบนัทึกข้อมูลการปฏิบตัิงานท่ีเหมือนกัน 

และสามารถสรุปรายงานประจําเดือน ประจํางวดได้ และทําให้ “คพั” สามารถกํากับความ

ครอบคลมุหรือความก้าวหน้าของงานได้สะดวกรวดเร็วขึน้ 

12. ระบบการสนบัสนนุและดแูลครุภณัฑ์การแพทย์ เช่น กรณีของ “คพั” แห่งหนึ่ง

ในจังหวดัพิษณุโลก มีระบบการดูแลครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล หากครุภัณฑ์ใดท่ีตัง้ไว้แล้วไม่ได้ใช้ ก็จะมีการนํามาสับเปล่ียนท่ีโรงพยาบาลเป็น

ครุภณัฑ์ หรือเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริงกลบัไปท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 

เป็นต้น 

การบริหารระบบสาธารณสขุในระดบัอําเภอ “คพั” [7] ดงันี ้

1. การสร้างสมดลุระหว่างนโยบายจากระดบัจงัหวดัหรือส่วนกลางกบัการจดัการ

ปัญหาในระดบัพืน้ท่ี 

เน่ืองจากในปัจจบุนั ระบบงานด้านสขุภาพนัน้กินความกว้างขวางมาก และมีงาน

เชิงนโยบายจากส่วนกลางท่ีสั่งการจากกรมกองต่าง ๆ เข้ามามาก ทุกงานล้วนลงมา

ปฏิบตัิการในระดบัหมู่บ้านตําบล ทําให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลและ

ศนูย์สขุภาพชมุชนมีปัญหาในการทํางานพอสมควร 

บทบาท “คพั”จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างสมดลุของนโยบายจากส่วนกลางกบั

ปัญหาสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ี ด้วยการออกแบบแนวทางการทํางานต่อนโยบายท่ีเข้า

มาให้ลงตวักบับริบทในพืน้ท่ี จดัลําดบัความสําคญัของนโยบายโดยใช้สภาพจริงในพืน้ท่ีเป็น

ปัจจยัหลกัในการจดัลําดบัความสําคญั 
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2. การจดัพืน้ท่ีการดแูลใหมต่ามเหมาะสม (re-catchment area) 

เน่ืองจากระบบการวางโครงสร้างท่ีตัง้สถานบริการท่ีผา่นมาในอดีต ยดึตามรูปแบบ

การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเม่ือเวลาเปล่ียนไป มีถนน มีสะพาน มี

ทางลดัในการเข้าถึงชมุชนหรือตลาดรวมทัง้โรงพยาบาล ทําให้ความสะดวกในการใช้บริการ

ไม่เป็นไปตามเขตตําบลหรืออําเภอท่ีบ้านเรือนตัง้อยู่ ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องจดัผงัการรับบริการ

และการดแูลประชาชนใหมต่ามข้อมลูภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)  

3. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากรโดย “คพั”  

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในระดบัโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบลของ “คพั” นัน้ มีพฒันาการมายาวนาน โดยมีรูปแบบหลกัท่ีพบ ได้แก่ การสร้าง

แรงจูงใจในพยาบาลท่ีปฏิบตัิงานโรงพยาบาลออกไปประจําท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล ซึง่เกือบทกุ “คพั” ได้ทําเช่นนี ้แตค่วามสําเร็จด้วยการสมคัรใจนัน้มากน้อยแตกตา่งกนั

ไป 

โครงสร้างในการบริหารจดัการระบบสาธารณสุขในระดบัอําเภอนัน้ มีโครงสร้าง

ตามกฎหมาย โดยมีองค์กรทัง้สิน้ 3 องค์กรคือ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล หรือ ศนูย์สขุภาพชมุชน 

ในปัจจบุนั เม่ือระบบงานของ “คพั”ได้กลายมาเป็นองค์กรในการจดัสรรทรัพยากร

ระดบัอําเภอ ทัง้ในด้านบุคลากร งบประมาณ และครุภณัฑ์ ทําให้การประสานงานระหว่าง

หน่วยงานจงึเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสําคญัมาก เพราะไมใ่ช่องค์กรแนวดิง่ในสายการบงัคบับญัชา แต่

เป็นองค์กรแนวราบท่ีต้องประสานและทํางานร่วมกันเป็นการจัดองค์การเชิงหน้าท่ี 

(Functional Organization) 

อย่างไรก็ตาม แม้งานของ “คพั” นัน้มีมากและสําคญัเพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนด้าน

สขุภาพในระดบัอําเภอ แต่องค์กร “คพั” ส่วนใหญ่ไม่มีตวัตนชดัเจน ขึน้อยู่กับผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ เป้าหมายของการจัดการสุขภาพระดับพืน้ท่ี (CUP 

Management) คือ  สร้างความสอดคล้องกลมกลืนของความ เป็น เอกภาพองค์กร 

(Harmonize Unity of Organization) แต่ยอมรับความหลากหลาย (Diversity) ได้และด้วย

โครงสร้างสาธารณสขุในระดบัอําเภอนี ้ภาวะผู้ นําของทัง้ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลชมุชนและ

สาธารณสุขอําเภอ รวมทัง้ทีมงานหลกัๆ ของ “คพั”จึงเป็นหวัใจสําคญัของความสําเร็จของ

องค์กรประสานงานเช่น “คพั” ผู้ นําต้องมีแนวคิดเชิงบวกในการทํางาน เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้า
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ทายไม่ใช่เป็นอปุสรรค ต้องมีความสามารถในการให้โอกาสทีมงานและเจ้าหน้าท่ีทัง้จากสว่น

ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้แสดงออกถึงความสามารถใน

ศกัยภาพท่ีมีอยู่ออกมาขบัเคล่ือนงานของ “คพั” รู้จักใช้กระบวนการเรียนรู้จากการทํางาน

ร่วมกนัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างองค์กร “คพั”ให้เข้มแข็งและเป็นหนึง่เดียวกนั 

พนัธกิจท่ี 2 การเช่ือมตอ่การทํางานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน [8] 

การบริหารจดัการระบบบริการสาธารณสขุในระดบัอําเภอเป็นพนัธกิจขัน้พืน้ฐาน

ของการทําหน้าท่ีของ “คัพ” แล้ว การเช่ือมต่อกับภาคีภาคส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินก็นบัได้วา่เป็นบทบาทขัน้ตอ่ไป 

รูปแบบการเช่ือมต่อเป็นหุ้นส่วนสขุภาพกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีรูปแบบ

เป็นไปในลกัษณะการประสานเป็นรายโครงการหรือมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากท้องถ่ินเป็นโครงการมากน้อยตามเหตุปัจจัย หรือการเชิญบุคคลผู้ นําองค์กรในองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินมาเป็นคณะกรรมการ 

ในหลายพืน้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ตัง้งบประมาณในการสง่นกัเรียนในพืน้ท่ี

รับทุนไปเรียนในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ทนัตาภิบาล เจ้าพนกังานสาธารณสขุชุมชน เป็น

ต้น เม่ือจบแล้วก็ต้องกลบัมาปฏิบตังิานท่ีสถานบริการสขุภาพในชมุชน 

การสนบัสนุนงบประมาณให้กบัองค์กรภาคประชาชนท่ีผกูติดกบังานสาธารณสขุ 

เช่น ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ ชมรมผู้สงูอาย ุหรือชมรมผู้ตดิเชือ้ เป็นต้น 

การสนบัสนนุด้านอาคารสถานท่ี เช่น กรณีของ “คพั” แห่งหนึ่งในจงัหวดักาฬสินธ์ 

ท่ีทางโรงพยาบาลได้ไปเช่าห้องแถวเพ่ือเปิดให้บริการในนามของ “โรงพยาบาลยางตลาด 2” 

เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ป่วยในเขตเทศบาล จดัแพทย์ เภสชักร พยาบาล มาให้บริการ มีรถฉกุเฉิน

เพ่ือสง่ตอ่ไปโรงพยาบาล ตอ่มาทางเทศบาลเห็นถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ จึงได้อาสา

สร้างอาคารให้ในท่ีสดุ 

พนัธกิจท่ี 3 การสนบัสนนุกลไกภาคประชาชนในการดแูลสขุภาพตนเอง [8] 

ในบริบทของการดแูลสขุภาพในระดบัอําเภอนัน้ จากแนวคิดและกระบวนทศัน์ด้าน

สขุภาพท่ีว่า “เร่ืองสขุภาพไม่ได้อยู่ท่ีโรงพยาบาล แต่อยู่ท่ีวิธีคิด อยู่ในชุมชน แต่ก่อนพอพูด

เร่ืองสขุภาพและความเจ็บป่วย หลายคนนึกถึงกระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาล แตท่กุวนันี ้

เร่ืองสุขภาพนิยามไปไกลมาก เช่ือมโยงไปทุกเร่ือง ไม่ว่าเกษตร การคุ้ มครองผู้ บริโภค 
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สิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ หรือแม้แต่ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีมี

ผลกระทบตอ่สขุภาวะ” เป็นต้น 

ในแง่โครงสร้าง อดีตเร่ืองสขุภาพมีแนวเดียวคือแนวดิ่ง ส่วนราชการมาขยายพืน้ท่ี

ในภมูิภาค แล้วสร้างความเจริญในพืน้ท่ี ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ในพืน้ท่ีท่ีไม่ซบัซ้อน แต่

ทุกวนันีไ้ม่ใช่ โครงสร้างแนวดิ่งอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องเกิดโครงสร้างโดยการจดัการตนเอง

ของชุมชน เกิดโดยชุมชน โดยมีการเช่ือมประสานกับกลไกปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้อต่อ

สําคญัสําหรับงานแนวตัง้และแนวราบ เป็นการถักทอมิติการทํางานแบบใหม่ เช่ือมต่อกับ

ประชาชนเพ่ือให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีซบัซ้อน 

“คัพ” ควรมีบทบาทในการสร้างชมรมกลุ่มภาคประชาชนให้เข้มแข็ง และเช่ือม

ประสานให้เกิดความเคล่ือนไหวด้านสขุภาพท่ีหลายภาคส่วนต่างช่วยกนัขบัเคล่ือนมาอย่าง

ตอ่เน่ือง ด้วยพลงั 

ภายใต้ระบบหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ การจดับริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ของ

ระบบบริการปฐมภูมิอยู่ในภาครัฐ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิส่วนใหญ่อยู่ในกระทรวง

สาธารณสุข (ร้อยละ 94.75) รองมาคือภาคเอกชน และภาครัฐท่ีเป็นองค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสขุ มหาวิทยาลยักระทรวงกลาโหม และสงักดัของ

หน่วยบริการประจําท่ีทําหน้าท่ีเป็นคู่สญัญาบริการปฐมภมูิ กรณีหน่วยบริการประจําภาครัฐ 

จะมีการบริหารจดัการเป็นลกัษณะเครือข่ายบริการปฐมภมูิโดยท่ีมีหน่วยบริหารจดัการกลาง

ขึน้กบัโรงพยาบาลเป็นสว่นใหญ่ ในรูปแบบหน่วยบริการคูส่ญัญาสําหรับบริการปฐมภมูิ หรือ 

CUP ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการการบริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิในรูปแบบระบบบริการ

สขุภาพระดบัอําเภอ (District HealthSystem; DHS) เร่ิมมีความชดัเจนมากขึน้ จากนโยบาย

การสนบัสนนุของกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ ได้แก่ สํานกังานหลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาติ (สปสช) สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส) เป็นต้น 

และในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสขุได้มีการประกาศนโยบายระบบสขุภาพอําเภอ เป็น

นโยบายสําคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย โดยหน่วยบริการ

ประจํา ทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยคูส่ญัญาของบริการปฐมภมูิ (Contracting unit for Primary care: 

CUP) โดยสว่นใหญ่ใช้โรงพยาบาลรัฐเป็นศนูย์กลางในการบริหารจดัการ ปัจจบุนัแม้จะมีการ

ทํางานในรูปแบบระบบสขุภาพอําเภอ (District Health System; DHS) ท่ีมีภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ี

มาร่วมทํางานกับกระทรวงสาธารณสุขมากขึน้โดยมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคประชาสังคมเข้า

มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือขา่ย  [9] 

การจดับริการสุขภาพมีลกัษณะตัง้แต่การบริการสาธารณสุขมูลฐาน การบริการ

สาธารณสขุระดบัปฐมภมูิ (ระดบัตําบล)  การบริการสาธารณสขุระดบัทตุิยภมูิ (ระดบัอําเภอ 

จงัหวดั) และการบริการสาธารณสขุระดบัตติยภมูิ (ระดบัศนูย์ หรือส่วนกลาง) ในทางปฏิบตั ิ

สถานบริการระดับสูงจะมีบริการระดับต้นร่วมด้วยเสมอ และหน่วยบริการในแต่ละระดับ

ร่วมกัน  รับผิดชอบในระบบของการรับและส่งต่อผู้ ป่วยเพ่ือการรักษา เน่ืองจากขีด

ความสามารถในการให้บริการแตกต่างกนั ตามพืน้ความรู้และขนาดของสถานบริการ ดงันัน้ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข และ

อาสาสมัครสาธารณสุขจึงมีฐานะเป็นพ่ีเลีย้งซึ่งกันและกัน ตามลําดับความสามารถและ

สง่เสริมสนบัสนนุให้ระบบการรับสง่ผู้ ป่วยมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 
3. องค์การที่สังกัดกระทรวงอ่ืน 

1) สังกัดกระทรวงกลาโหม 
เป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพกําลังพลทหารในการปฏิบัติ

ภารกิจเพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติและเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็น

เครือขา่ยด้านสขุภาพของกรมแพทย์ทหารบก 
ส่วนกลาง 
1.รพ.พระมงกฎุเกล้า 

2.รพ.อานนัทมหิดล 

สว่นการศกึษา 

3.รพ.คา่ยธนะรัชต์ 

4. รพ.รร.จปร. 
 

กองทพัภาคที่ 1 
5.รพ.คา่ยจกัรพงษ์ 

6.รพ.คา่ยอดศิร 

7.รพ.คา่ยภาณรัุงษี 

8.รพ.คา่ยสรุสีห์ 

9.รพ.คา่ยสรุสงิหนาท 

19.รพ.คา่ยศรีพชัรินทร 

20.รพ.คา่ยสมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ 

21.รพ.คา่ยสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกฯ 
 

กองทพัภาพที่ 3 
22.รพ.คา่ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

23.รพ.คา่ยจิรประวตั ิ

24.รพ.คา่ยสรุศกัดิม์นตรี 

25.รพ.คา่ยกาวิละ 

26.รพ.คา่ยสริุยพงษ์ 

27.รพ.คา่ยเม็งรายมหาราช 

28.รพ.คา่ยวชิรปราการ 

29.รพ.คา่ยพิชยัดาบหกั 
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10.รพ.คา่ยนวมินทราชินี 

11.รพ.คา่ยรามราชนิเวศน์ 
 

กองทพัภาคที่ 2 
12.รพ.คา่ยสรุนารี 

13.รพ.คา่ยสรรพสทิธิประสงค์ 

14.รพ.คา่ยประจกัษ์ศลิปาคม 

15.รพ.คา่ยพระยอดเมืองขวาง 

16.รพ.คา่ยกฤษณ์สีวะรา 

17.รพ.คา่ยศรีสองรัก 

18.รพ.คา่ยวีรวฒัน์โยธิน 

30.รพ.คา่ยพอ่ขนุผาเมือง 

31.รพ.คา่ยขนุเจืองธรรมิกราช 
 

กองทพัภาคที่ 4 
32.รพ.คา่ยวชิราวธุ 

33.รพ.คา่ยเสนาณรงค์ 

34.รพ.คา่ยอิงคยทุธบริหาร 

35.รพ.คา่ยเขตอดุมศกัดิ ์

36.รพ.คา่ยวิภาวดีรังสติ 

37.รพ.คา่ยเทพสตรีศรีสนุทร 

 
2) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

  โรงพยาบาลประเภทนีเ้ป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลยัและโรงเรียนแพทย์ของคณะ

แพทยศาสตร์หรือวิทยาลยัแพทยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย

เป็นศูน ย์บ ริการทางการแพท ย์ระดับตติยภูมิ ขั น้ สู ง  (Super Tertiary Care) ท่ี มี ขีด

ความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษาสงูสดุ เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาล

ท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาล

สําหรับการค้นคว้าวิจยัตา่งๆ ในประเทศไทยมีอยู ่12 แห่ง เรียงตามจํานวนเตียง ดงันี ้

1. โรงพยาบาลศิ ริราช  และ  โรงพยาบาลศิ ริราช  ปิ ยมหาราชการุณ ย์  คณะ

แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยความร่วมมือกับ

วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

5. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกบัคณะแพทยศาสตร์ว

ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
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7. โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับ

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 

8. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

9. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
10. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ภายใต้การ

กํากบัดแูลของสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

11. ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12. โรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
3.3 สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

  สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลในสงักัดของกรุงเทพมหานคร 

สํานักการแพทย์ มีอยู่ทัง้หมด 9 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาล

มหาวิทยาลยัซึง่บริหารโดยตรงโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิ

ราช ดงันี ้

1) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

2) โรงพยาบาลกลาง 
3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

4) โรงพยาบาลตากสนิ 

5) โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 

6) โรงพยาบาลลาดกระบงั 
7) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
8) โรงพยาบาลสริินธร 
9) โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวีศกัดิ ์ชตุนฺิธโร อทิุศ 

   

 นอกจากนีย้งัมีองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมิได้สงักระทรวงอีก ได้แก่ พอสว , สภากาชาดไทย มูลนิธิ

ด้านสาธารณสขุ เป็นต้น 
 
 



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  35 

 
 

 

คาํถามเชิงอภปิราย  
1. จงแสดงความสัมพันธ์ของการบริหารงานสาธารณสุขภาครัฐส่วนกลางและส่วน

ท้องถ่ิน 

2. ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการสว่นกลางและสว่นภมูิภาค 

3. เขตสขุภาพคืออะไร จากงานวิจยัของกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพควรมีรูปแบบ

อยา่งไร 

4. จงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินด้าน
สขุภาพในปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 

5. จงอธิบายรูปแบบและบทบาทขององค์การท้องถ่ินในการจดัการสขุภาพระดบัพืน้ท่ี 

6. คพั”  มีบทบาทในการสร้างชมรมกลุม่ภาคประชาชนให้เข้มแข็ง และเช่ือมประสานให้

เกิดความเคล่ือนไหวด้านสุขภาพท่ีหลายภาคส่วนต่างๆ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ จง

อภิปราย 

7. องค์การท่ีมิได้สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ได้แก่อะไรบ้าง 
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บทที่ 2 
 

หลักการบริหารงานที่ดีและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 

 

การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ท่ีให้ความสําคญักับหลกัการของประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วม การให้ความสําคญักบัประชาชน การมุ่งให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี การบริหารภาครัฐ

แนวใหม่ต้องมีหลกัสําคญัคือผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึง่รวมถึงการไม่

เลือกปฏิบตัิ การไม่ทําตามอําเภอใจ ยึดมัน่ในความสจุริต คณุธรรม เป็นแนวทางท่ีถกูต้อง มี

ความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักการท่ีควรจะเป็น บทบาทของผู้ บริหารในแง่ข้อผูกพันหรือ

ยอมรับความรับผิดชอบ รวมทัง้ความสามารถในการรายงานชีแ้จงได้ กระทําการอยู่บน

พืน้ฐานโดยคํานงึถึงประโยชน์สว่นรวม และบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
 
 
ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. แนวคดิเก่ียวกบัการบริหาร 

1.1 แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารสมยัใหม ่

1.2 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

2. ธรรมาภิบาลและหลกัเกณฑ์และการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

2.1 แนวคดิเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

3. การบริหารงานภาครัฐแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 

         3.1 แนวคดิการบริหารงานภาครัฐแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 

3.2 วิธีการบริหารงานภาครัฐแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 
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1. แนวคดิเก่ียวกับการบริหาร 
 

1.1 แนวคดิเก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ 
 

ในการอธิบายความแตกต่าง คําว่า “การจดัการ (Management)” และคําว่า “การ

บริหาร (Administration)” การบริหารเรียกในระบบงานอํานวยการสนับสนุน ส่งเสริมและ

บํารุง มกัเป็นงานในองค์การในระบบราชการ ซึง่มีการบริหารท่ีเป็นไปตามตวับทกฎหมาย มี

การดําเนินการท่ีแน่นอนและชดัเจน ต้องมีอนมุตัิเป็นลําดบัขัน้ การบริหารเป็นเร่ืองการจดัการ

ระบบงานและกระบวนการทํางานในองค์การให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีความเป็น

ระเบียบในทางปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา ส่วนการจัดการ (Management) นัน้ เป็นการ

บริหารงานในลกัษณะของการจดัการให้เกิดความรวดเร็ว คลอ่งตวัและทนัตอ่เหตกุารณ์ มีการ

บริหารทรัพยากรทัง้ท่ีเป็นคนและวตัถใุห้สามารถเลื่อนไหลเพ่ือการใช้งานท่ีได้ประโยชน์สงูสดุ 

ปรับตวัได้ตามสถานการณ์ และเน้นผลลพัธ์ท่ีเป็นกําไรทัง้ในด้านคนและทรัพยากรเป็นสําคญั 

การบริหารในเชิงธุรกิจ มักใช้คําว่า การจัดการ ซึ่งมีความหมายถึง กระบวนการ

ทํางานโดยอาศยัคน กลุ่ม และทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้เปา้หมาย

ขององค์การดําเนินไปสู่ความสําเร็จ [1]  มากกว่า คําว่า การบริหาร ในปัจจุบันมีการใช้ใน

ความหมายเดียวกนั รวมเรียกว่า การบริหารจดัการ แตถ้่าพิจารณาจากความหมายของคําทัง้

สองแล้วจะมีความแตกตา่งกนัอยู ่

ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การ

บริหารงานจึงต้องมุ่งสู่ผลลพัธ์ จึงต้องพึ่งพาการบริหารจดัการท่ีทําให้เกิดความคล่องตวัและ

ได้ประสิทธิภาพของผลงานสงูสดุเป็นหลกั ดงันัน้การนําเสนอต่อไปนีจ้ึงใช้คําว่า “การบริหาร

จดัการ” เพ่ือให้เกิดความผสมผสานในหลกัของการจดัการสมยัใหม ่

เศรษฐกิจไทยยงัอยู่ในช่วงท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และ

ความขดัแย้งและขาดความสมานฉนัท์ในประเทศในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ได้ส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศท่ีมีความอ่อนแอในช่วงท่ีผ่านมา สํานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ยึดมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการวางแผน ดงัท่ีได้มีการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของบริบทการพฒันาในโลก

เพ่ือเป็นพืน้ฐานของการจดัเตรียมแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 
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2550 - 2554) ท่ีผ่านมา และการจัดทําวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งเสนอต่อ

สาธารณชนในการประชมุประจําปี พ.ศ. 2551 [2] 

ทัง้นีก้ระแสโลกาภิวตัน์ การเล่ือนไหลของคน ทุน ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าอย่าง

เสรี ไร้พรมแดน สง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยในด้านตา่งๆ และท่ีสําคญัได้ทํา

ให้คนไทยมีระดบัการศกึษาสงูขึน้ ขณะท่ีมีคณุธรรม จริยธรรมลดลง คนไทยมีอายยืุนยาวขึน้ 

แต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังท่ีมีสาเหตจุากพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีไม่เหมาะสม สถาบนั

ครอบครัวออ่นแอ ไม่สามารถทําบทบาทหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม คนไทยมีรายได้สงูขึน้แตก่าร

กระจายรายได้ยิ่งเกิดช่องว่างและยงัขาดความเป็นธรรม การกระจายการพฒันาระหว่างพืน้ท่ี 

และระหว่างเมืองกับชนบทมีความเหลื่อมลํา้ก่อให้เกิดช่องว่างทางความรู้ ความคิดของ

ประชาชนมากขึน้ [3] 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องมีบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 

วตัถปุระสงค์ชดัเจน ปฏิบตัิโดยมืออาชีพท่ีมีความเป็นกลาง และข้อมลูกว้างขวางเพียบพร้อม 

เกิดผลสมัฤทธ์ิ ซึ่งสามารถใช้เป็นตวัแปรในการประเมินผลงานโดยการนําไปเปรียบเทียบกบั

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ สําหรับงานสาธารณสขุนัน้ ผลสมัฤทธ์ิ คือ บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขท่ีให้แก่ประชาชน ซึ่งส่งผลสะท้อนไปยังสถานภาพอนามัยของชุมชนหรือ

ประเทศชาตนิัน่เอง [4] 

เม่ือแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ต้องคํานึงถึงการสร้างธรรมาภิบาลด้วย ดังนัน้ 

ภาครัฐจึงออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซึง่มีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลอยู ่6 ประการคือ  

1. หลกันิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ให้ทันสมยัและเป็น

ธรรม และสงัคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตัติามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัเหลา่นัน้ 

2. หลกัความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึง่กนั โดยมีการให้และการรับ

ข้อมูลท่ีสะดวกเป็นจริง ทันการณ์  ตรงไปตรงมา  มี ท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเท่าเทียมมี

กระบวนการตรวจสอบความถกูต้องชดัเจนได้  

3. หลกัการมีสว่นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมรับรู้ และร่วมคิด 

ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้ง

ความเห็น การไตส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนีย้งัรวมไป

ถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบตอ่ผลของการกระทํานัน้  
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4. หลกัความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เป็นการ

สร้างกลไกให้มีผู้ รับผิดชอบ ตระหนกัในหน้าท่ี ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่สงัคม การใส่

ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพความคิดเห็นท่ี

แตกตา่งและกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  

5. หลกัความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เกิด

ประโยชน์คุ้มคา่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม และ  

6. หลกัคณุธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ในความถกูต้องดีงาม สํานึกในหน้าท่ีของตนเอง 

ซื่อสตัย์สจุริต จริงใจ ขยนั อดทน มีวินยั และเคารพในสทิธิของผู้ อ่ืน 

ซึ่งหลกัการข้างต้น ต่อมาตาม มาตรา  3/1 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การกําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติ

ราชการและการสัง่การให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบตัิราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีกระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บญัญัติให้การบริหารราชการและ

การปฏิบตัิหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชน  โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเกินความ

จําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

รวมทัง้มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการอยา่งสม่ําเสมอ ฝ่ายบริหารได้บญัญตัใิห้มีกฎหมาย

คือ “พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546”  

นักทฤษฎีท่ีศึกษาเร่ืองของการเป็นพลเมือง เร่ืองของชุมชน  ประชาสังคม 

มานษุยวิทยาองค์การ และการบริหารรัฐกิจแนวใหม ่เป็นผู้ ท่ีได้มีสว่นในการผลกัดนัให้เกิดการ

อภิปรายกนัถึงหลกัการบริหารแนวใหม่ ๆ ขึน้ ซึง่อาจมีหลกัการหลากหลายแตกตา่งกนัออกไป 

ดงันี ้[5] 

1. การให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมือง ข้าราชการจะอยู่ใน
ฐานะท่ีจะเป็นผู้ ช่วยเหลือสังคม การมุ่งให้บริการแก่ประชาชน ข้าราชการจึงไม่เพียงแต่

ตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนแตต้่องสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนด้วย 

2. การคิดอย่างมีกลยุทธ์ และมีการปฏิบตัิอย่างเป็นประชาธิปไตย นโยบายและ

โครงการตา่ง ๆ สามารถสนองความต้องการของสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผล  หากมีการ
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ทํางานร่วมกนั การสร้างคา่นิยมร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการทาง

นโยบายความสมัพนัธ์และคา่นิยมร่วมกนั 

3. การสํารวจความต้องการของสาธารณชน เพ่ือสร้างความสนใจและความ

รับผิดชอบร่วม การตระหนักว่าการมีสํานึกรับผิดชอบไม่ใช่เร่ืองง่าย ข้าราชการไม่ควรพียง

ทํางานตามนโยบาย หรือเร่ืองการตลาด และการอยู่รอดของตนเท่านัน้ แต่ต้องสนใจเร่ืองของ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน สงัคม บรรทดัฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ 

และความสนใจสาธารณะด้วย 

 

1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย [6]  

สํานกั กพร. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 

เพ่ือเป็นแนวทางขบัเคล่ือนการพฒันาระบบราชการไทยดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและ บงัเกิด

ผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเช่ือถือไว้วางใจ 

พฒันาสขุภาวะ และมุง่สูค่วามยัง่ยืน 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ของ กพร. 

การพฒันาระบบราชการไทย สามารถแบ่งยุทธศาสตร์ออกได้เป็น  3 หวัข้อ รวม  7 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

การยกระดบัองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน เพ่ือให้

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชน

เป็นศนูย์กลาง  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้

บริการได้ ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสมัพันธ์โดยตรงระหว่าง

ภาครัฐและประชาชน  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง  พฒันาระบบการจดัการข้อ

ร้องเรียนให้มีประสทิธิภาพ รวมทัง้เสริมสร้างวฒันธรรมการบริการท่ีเป็นเลศิ 

        กลยทุธ์  

       - พฒันาระบบการให้บริการประชาชน 

- เสริมสร้างวฒันธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลศิ 

- พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ

ประชาชน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสงูและทนัสมยั บคุลากร

มีความเป็นมืออาชีพ โดยเน้นการจดัโครงสร้างองค์การท่ีมีความทนัสมยั กะทดัรัด มีรูปแบบ

เรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทํางานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการ

ทํางาน เน้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity) พฒันา ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ 

เน้นการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคณุคา่ในการปฏิบตัภิารกิจของรัฐ ประหยดัคา่ใช้จ่ายใน

การดําเนินงานตา่ง ๆ และสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน 

        กลยทุธ์  

- พฒันาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสงู- 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่ม

ประสทิธิภาพระบบราชการ 

- เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริม

นวตักรรม 

- สร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีผกูมดั/ผกูพนัติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือ ให้

เกิดประโยชน์สงูสดุหรือสร้างมลูคา่เพิ่ม สร้างโอกาส และสร้างความมัน่คงตามฐานะเศรษฐกิจ

ของประเทศ ลดความสญูเสียสิน้เปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทัง้วางระบบและมาตรการท่ี

จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบ แทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

โดยรวม มีต้นทนุท่ีต่ําลงและลดความต้องการของสนิทรัพย์ใหมท่ี่ไมจํ่าเป็น 

        กลยทุธ์  

- บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

คุ้มคา่ และสะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริงของภาครัฐ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบรูณาการ  โดยส่ง 

เสริมการทํางานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนใน การ

ปฏิบตัิงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสมัพนัธ์และประสานความร่วมมือ

ระหว่างราชการบริหารส่วน กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ในรูปแบบของการประสาน

ความร่วมมือท่ีหลากหลาย ภายใต้วตัถุประสงค์เดียวกัน คือ นําศกัยภาพเฉพาะของแต่ละ

หน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายท่ีกําหนด  เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย /

ยทุธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยา่ง คุ้มคา่ 
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        กลยทุธ์  

- ออกแบบและพฒันาระบบการบริหารงานแบบบรูณาการ 

- ปรับปรุงความสมัพนัธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร

สว่นกลาง สว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน 

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสง่เสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกนั

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวน

บทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม โดยให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน มุง่เน้นการพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัภาคสว่นอ่ืน การถ่ายโอน

ภารกิจบางอย่างท่ีภาครัฐไม่จําเป็นต้องดําเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทัง้การสร้างความ

ร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นสว่น (Partnership) ระหวา่งภาครัฐและภาคสว่นอ่ืน 

        กลยทุธ์  

  - ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม 

ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมท่ีภาครัฐไมจํ่าเป็นต้องปฏิบตัเิองให้ภาคสว่นตา่ง ๆ 

- สง่เสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือขา่ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาใน

การบริหารราชการแผ่นดิน  โดยส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ รวมทัง้ส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของทาง ราชการ ตลอดจนการ

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิ

อยา่งเป็นรูปธรรม 

        กลยทุธ์  

- สง่เสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ 

- ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์และมาตรการในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

การก้าวสูส่ากล  

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสูก่ารเป็น

ประชาคมอาเซียน โดยเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน รวมทัง้ประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและ
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ยกระดบัธรรมาภิบาลในภาครัฐของ ประเทศสมาชิกอาเซียน อนัจะนําไปสู่ความมั่งคัง่ทาง

เศรษฐกิจ ความมัน่คงทางการเมือง และความเจริญผาสกุของสงัคมร่วมกนั 

        กลยทุธ์  

        - พฒันาระบบบริหารงานของหน่วยงานท่ีมีความสําคญัเชิงยทุธศาตร์เพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
2 ธรรมาภบิาลและหลักเกณฑ์และการบริการกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การ

ควบคมุดแูล กิจการตา่ง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนีย้งัหมายถึงการบริหารจดัการ

ท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทัง้ภาครัฐและเอกชน  ธรรมาภิบาลเป็นหลักการท่ีนํามาใช้

บริหารงานในปัจจุบนัอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตเุพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มี

ศกัยภาพและประสทิธิภาพ 

แท้จริงแล้วธรรมาภิบาลไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ว 

ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2540 คําว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคําว่า “ธรรม” บวกกบั “อภิบาล” (การ

รักษายิ่งธรรม) คณะกรรมการบญัญัติศพัท์รัฐศาสตร์ของราชบณัฑิตยสถาน ได้บญัญัติว่า “ 

วิธีการปกครองท่ีดี” แต่ทางสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ได้ใช้คําว่า “การบริการกิจการและสงัคมท่ีดี” และในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 
2.1 แนวคดิเก่ียวกับธรรมาภบิาลและการบริการกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 
ด้วยกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคญักระทบถึงกันการติดต่อส่ือสาร การ

ดําเนินกิจกรรมในท่ีหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกท่ีหนึ่ง การพฒันาเร่ืองของการเมืองการปกครองได้

มุ่งให้ประชาชนเป็นศนูย์กลางมากขึน้ หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน การมุ่ง

ดําเนินธุรกิจ หรือปฏิบตัิราชการต่าง ๆ โดยไม่ให้ความสนใจถึงเร่ืองของสงัคม ประชาชน และ

สิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปในปัจจบุนั การมีการบริหารจดัการท่ีดีจึงเข้ามาเป็นเร่ืองท่ี
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ทุกภาคส่วนให้ความสําคญัและมีการนําไปปฏิบตัิกันมากขึน้ ธรรมาภิบาลจึงจดัเป็นแนวคิด

สําคญัในการบริหารงานและการปกครอง เพราะโลกปัจจุบนัได้หนัไปให้ความสนใจกับเร่ือง

ของโลกาภิวตัน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดีมากขึน้  

ธรรมาภิบาลเป็นทัง้หลกัการ กระบวนการและเป็นเป้าหมายไปในตวั การมีธรรมาภิ

บาลอาจนํามาสู่การมีประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์ได้ในท่ีสดุและการมีประชาธิปไตยก็นํามาสูก่าร

มีผลทางสงัคมคือการมีการพฒันาประเทศไปในทางท่ีสร้างความสงบสุขอย่างต่อเน่ืองและ

สถาพร ตลอดจนนํามาสูก่ารแก้ปัญหาความขดัแย้งตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ได้โดยสนัตวิิธี [7] 

นกัวิชาการระดบัแนวหน้าหลายคนได้ริเร่ิมเสนอความคิดเห็นและแนวความคิดธรร

มาภิบาล (governance) ให้เป็นแนวคิดพืน้ฐานสําหรับการจดัรูปแบบ (organizing concept) 

ของวิชาการบริหารสาธารณะ  หรือ  การจัดการสาธารณะ  [8] รูปแบบธรรมาภิบาล 

(Governance styles) จะถูกนิยามออกมาในลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ  (the 

processes of decision-making) และการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation) และทุก

อย่างท่ีองค์กรแตล่ะองค์การต้องสมัพนัธ์กนั [9] โดยพืน้ฐานทัว่ไปไม่วา่จะเก่ียวข้องกบัภาครัฐ

หรือภาคเอกชน 

ธรรมาภิบาลคือการใช้อํานาจ (authority) การใช้อํานาจทัง้ระบบ  การควบคุมโดย

ตัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจนี เ้ช่ือมโยงถึงระบบตรวจสอบความรับผิดชอบและการควบคุม 

(accountability and control) ทัง้ในการจดัตัง้ระดบัสากลและท้องถ่ิน ในโครงสร้าง บรรทัด

ฐาน และการปฏิบตัท่ีิเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ [10] 

ธรรมาภิบาลภาครัฐจึงผูกพันกับกฏหมายและกระบวนการกําหนดกฏหมาย

โดยเฉพาะ กฎหมายสูงสดุของสงัคมคือ รัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดกรอบพืน้ฐานของสถาบนัท่ี

เก่ียวโยงกบันโยบายสาธารณะ และการนํานโยบายไปปฏิบตัิ [11]  หวัใจสําคญัของธรรมาภิ

บาลภาครัฐมีตวัแบบเก่ียวข้องกบัการเลือกของฝ่ายนิติบญัญัติ การประเมินผลทางการเมือง 

และธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลจึงเป็นตัวเช่ือมโยงสถาบันต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญกับการ

กําหนดนโยบายและการบริหารนโยบายสาธารณะ [12] 

แนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีได้เผยแพร่สูส่งัคมไทย โดยองค์กรพฒันาในประเทศ

และตา่งประเทศ รวมทัง้นกัวิชาการท่ีตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารจดัการท่ีดีในการ

สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยได้หยิบยกปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหาร

จดัการท่ีไม่ดีและแนวทางสร้างระบบท่ีดีขึน้มาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดม

ความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสงัคม เป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชา
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สงัคมเกิดการตื่นตัวในเร่ืองดงักล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศท่ีให้เงินกู้ และเงิน

ช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก และกองทนุการเงินระหว่างประเทศ ได้นําหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ 

เพ่ือให้ประเทศกําลงัพฒันาเป็นแนวปฏิบตัิ เพ่ือการนําเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยมีหลกัการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลกัการแตกต่างกนัออกไป แต่ก็

มกัมีหลกัการพืน้ฐานคล้ายกัน หลกัการพืน้ฐานท่ีสําคญัคือ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ

โปร่งใส สํานกึรับผิดชอบ และประสทิธิภาพประสทิธิผล 

ในส่วนของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตไิด้ตระหนกัถึงความสําคญัของการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีให้เกิดขึน้ในสงัคมไทย 

โดยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ได้กําหนดแนวทางเพ่ือสร้างการ

บริหารจัดการท่ีดีในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพของภาคราชการ การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน เพ่ือให้เกิดการประสานร่วมมือกนัในการพฒันาประเทศ [13] 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ยงัคงให้ความสําคญัอย่างตอ่เน่ือง

กับการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี โดยได้ขยายกรอบการดําเนินงานให้ครอบคลมุทุกภาค

ส่วนของสังคม ได้แก่ การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีในภาคธุรกิจเอกชน การส่งเสริม

สนบัสนนุการดําเนินงานของกลไกตรวจสอบทัง้ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทัง้ การปลุก

จิตสํานึกของประชาชนในเร่ืองคณุธรรม จริยธรรม ความพอดี เพ่ือเป็นรากฐานสําคญัของการ

สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีในสงัคมไทย [14] 

ผลการดําเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาของหน่วยงานราชการจดัว่ามีความสอดคล้องกับ

ทิศทางของแผนพฒันาฯ ในหลายสว่น โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิรูประบบราชการท่ีได้มีการจดัทํา

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  รวมทัง้ระบบงบประมาณ  และระบบกฎหมาย  ให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง

แท้จริง และมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถ่ินตามแนวทางการกระจาย

อํานาจ แตย่งัไม่สามารถบอกได้อย่างชดัเจนถึงประเด็นสําคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการท่ี

ดี แต่ได้มีระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีได้

ระบแุนวทางในการบริหารบ้านเมืองท่ีดีไว้ 
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2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
 

หน่วยงานหลายแห่งทัง้ในระดบัสากลและภายในประเทศได้กําหนดหลกัการพืน้ฐาน

ของธรรมาภิบาลไว้ เช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ องค์กรเพ่ือความร่วมมือเเละ

พัฒ นาทางเศ รษฐ กิจ  (Organization for Economic Co-operation and Development 

Centre: OECD) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น สําหรับหลกัการพืน้ฐานของธรร

มาภิบาลท่ีจะกล่าวถึงนีเ้ป็นหลกัการของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ซึ่งต่อมาเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดเปา้หมายการบริหาร

ราชการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน ซึง่หมายถึงการปฏิบตัิราชการท่ีมีเปา้หมายเพ่ือให้เกิด

ความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสงัคมส่วนรวม 

ตลอดจนประโยชน์สงูสดุของประเทศ องค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองตามพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้กําหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการปฏิบตัริาชการและสัง่การให้สว่นราชการปฏิบตัติามมาตรา 6 ดงันี ้

(1) เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

(2) เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

(3) มีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไมมี่ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเกินความจําเป็น 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทนัตอ่สถานการณ์ 

(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการอยา่งสม่ําเสมอ 
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แผนภาพ 2.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ท่ีมา มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

         บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
2.2.1 การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางการบริหารราชการท่ีถือว่าจะเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้ถือเอา

ประชาชนเป็นศนูย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐ (มาตรา 8) ได้แก่  

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และ

สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ่รัฐสภา 

(2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถ

ตรวจสอบได้ และมุง่ให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนทัง้ในระดบัประเทศและท้องถ่ิน 

(3) ก่อนเร่ิมดําเนินการ  สว่นราชการต้องจดัให้มีการศกึษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสีย

ให้ครบถ้วนทกุด้าน กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการ

ในแต่ละขัน้ตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดําเนินการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือชีแ้จงทําความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ประโยชน์ท่ีสว่นรวมจะได้รับจากภารกิจนัน้ 

(4) ให้เป็นหน้าท่ีของข้าราชการท่ีจะต้องคอยรับฟังความคดิเห็น และความพงึพอใจ

ของสงัคม โดยรวมและประชาชนผู้ รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บงัคบับญัชา 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบตัริาชการให้เหมาะสม 
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(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอปุสรรคจากการดําเนินการ ให้สว่นราชการดําเนินการ 

แก้ไขปัญหาและอปุสรรคนัน้โดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออปุสรรคนัน้เกิดขึน้จากส่วนราชการ

อ่ืน หรือระเบียบข้อบังคับท่ีออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้องทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วตอ่ไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 
 
2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง ผลผลิตหรือบริการท่ีให้แก่ประชาชน ซึง่สามารถใช้เป็นตวัแปร

ในการประเมินผลงานโดยการนําไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ สําหรับงาน

สาธารณสขุนัน้ ผลสมัฤทธ์ิ คือ บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุท่ีให้แก่ประชาชน การ

บริหารโดยมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์หรือสมัฤทธิผลเป็นหลกั ใช้ระบบการวดัผลการปฏิบตัิงานท่ีอาศยั

ตวัชีว้ดัผลงานเป็นตวัสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม 

 

 
แผนภาพ 3.2 ผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

ท่ีมา สํานกังาน ก.พ.ร. [15] 

 

วิธีการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 บญัญตัใิห้สว่นราชการปฏิบตั ิ(มาตรา 9) มีวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจดัทําแผนปฏิบตัิราชการไว้

เป็นการลว่งหน้า 
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(2) การกําหนดแผนปฏิบตัิราชการของสว่นราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ

ขัน้ตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแตล่ะขัน้ตอนเปา้หมาย

ของภารกิจ ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ และตวัชีว้ดัความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สว่นราชการต้องจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ ตามแผนปฏิบตัิ

ราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดขึน้ ซึง่ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ี 

ก.พ.ร. กําหนด 

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบตัิภารกิจ หรือการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิราชการนัน้เกิดผล

กระทบต่อประชาชน ส่วนราชการมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนัน้ 

หรือเปล่ียนแผนปฏิบตัริาชการให้เหมาะสม 

และกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ี

ใกล้เคียงหรือต่อเน่ืองกัน ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องนัน้กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ

เพ่ือให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกนั โดยมุ่งให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ

รัฐ โดยให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือ

หวัหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบรูณาการในจงัหวดัหรือใน

ต่างประเทศ แล้วแต่กรณีสามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วน ตามความจําเป็นและ

บริหารราชการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (มาตรา 10) 
 
2.2.3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ 
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการเพ่ือประสิทธิภาพ ส่วนราชการต้องกําหนด

เปา้หมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณท่ีจะต้อง

ใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 

(มาตรา 20) 

การจัดทําบญัชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึน้ ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด สว่นราชการต้องคํานวณรายจ่ายตอ่หน่วยของงานบริการ

สาธารณะ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนัน้ ตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด และรายงานให้สํานกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ (มาตรา 21) 

หากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใด สูงกว่า 

รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
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ของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนัน้ต้องจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ

สาธารณะดงักล่าว เสนอสํานกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มี

ข้อทักท้วงประการใดภายใน 15 วัน ก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติ ตามแผนการลด

รายจ่ายนัน้ตอ่ไปได้ 

การประเมินความคุ้มค่า สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ และสํานกังบประมาณต้องร่วมกนัจดัให้มีในการปฏิบตัิภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการ

ดําเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใด

สมควรจะได้ดําเนินการตอ่ไปหรือยบุเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจดัตัง้งบประมาณของสว่น

ราชการในปีต่อไป สําหรับระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือประเมินความคุ้มค่านัน้ ให้

คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการท่ี

ดําเนินการ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนจะพงึได้และรายจ่ายท่ีต้องเสียไปก่อนและหลงัท่ีสว่น

ราชการดําเนินการด้วย รวมถึงความคุ้มค่าท่ีหมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสงัคม 

และประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซึง่ไมอ่าจคํานวณเป็นตวัเงินได้ด้วย (มาตรา 22) 

การจัดซือ้หรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คณุภาพ วตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้ 

ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะได้รับประกอบกัน กรณีท่ีวตัถปุระสงค์ใน

การใช้เป็นเหตใุห้ต้องคํานงึถึงคณุภาพ และการดแูลรักษาเป็นสําคญั ให้สามารถกระทําได้โดย

ไม่ต้องถือราคาต่ําสดุในการเสนอซือ้หรือจ้างเสมอไป ให้ส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีดแูลระเบียบ

เก่ียวกับการพัสดุ ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ส่วนราชการดําเนินการอย่างมี

ประสทิธิภาพ (มาตรา 23) 

หากส่วนราชการจําเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วน

ราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด ให้

สว่นราชการท่ีมีอํานาจอนญุาต อนมุตัิ หรือให้ความเห็นชอบดงักล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้

สว่นราชการท่ีย่ืนคําขอทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอ ในกรณีท่ีเร่ืองใดมีกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติไว้ และ

ขัน้ตอนการปฏิบตัินัน้ต้องใช้ระยะเวลาเกิน 15 วนั ให้ส่วนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมตั ิ

หรือให้ความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ 

(มาตรา 24) 



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  52 

 

 

ส่วนราชการใดท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมตัิ หรือให้ความเห็นชอบมิได้ดําเนินการให้

แล้วเสร็จตาม หากเกิดความเสียหายใดขึน้ ให้ถือวา่ข้าราชการซึง่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องและหวัหน้า

สว่นราชการนัน้ประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้ว่าความลา่ช้านัน้มิได้เกิดขึน้

จากความผิดของตน 

 
2.2.4 ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัตงิานเกินความจาํเป็น 
1. การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีมากเกินความจําเป็นอาจดําเนินการโดยการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีทําขึน้นัน้ต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ

บริการประชาชน ได้แก่ การสัง่ การอนุญาต การอนุมตัิ การปฏิบตัิของส่วนราชการ หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดของผู้ ดํารงตําแหน่งใดให้แก่ผู้ ดํารงตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ดําเนินการในเร่ืองนัน้โดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

(มาตรา 27) 

เม่ือได้มีการกระจายอํานาจการตดัสินใจ ส่วนราชการมีหน้าท่ีกําหนดหลกัเกณฑ์

การควบคมุ ติดตาม และกํากบัดแูลการใช้อํานาจ และความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอํานาจ

และผู้มอบอํานาจไว้ด้วย หลกัเกณฑ์ดงักล่าวต้องไม่สร้างขัน้ตอนหรือการกลัน่กรองงานท่ีไม่

จําเป็นในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ ในการนี ้หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

โทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขัน้ตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดัค่าใช้จ่าย รวมทัง้ไม่

เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดําเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลงัเงินงบประมาณ และเม่ือส่วนราชการใดได้มี

การกระจายอํานาจการตดัสินใจ หรือได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้ว 

ให้สว่นราชการนัน้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป (มาตรา 28) 
 
2. การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกนั ส่วนราชการแต่ละแห่งต้องจดัทําแผนภมูิขัน้ตอนและระยะเวลา 

การดําเนินการ รวมทัง้รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละขัน้ตอนเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการ

ของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องเข้าตรวจดไูด้ (มาตรา 29) 

ระดบัจงัหวดั ผู้ว่าราชการจงัหวดั นายอําเภอ และปลดัอําเภอผู้ เป็นหวัหน้าประจํา

ก่ิงอําเภอมีหน้าท่ีจดัให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนใน
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เร่ืองเดียวกนัหรือต่อเน่ืองกนัในจงัหวดั อําเภอ หรือก่ิงอําเภอนัน้ ร่วมกนัจดัตัง้ศนูย์บริการร่วม

ไว้ ณ  ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอําเภอ หรือท่ีว่าการก่ิงอําเภอ หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ี

เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ (มาตรา 32) 

ระดบักระทรวง ปลดักระทรวงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องจดัให้สว่นราชการภายในกระทรวงท่ี

รับผิดชอบปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริการประชาชนร่วมกนัจดัตัง้ศนูย์บริการร่วม เพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทัง้นี  ้เพ่ือให้

ประชาชนสามารถตดิตอ่สอบถาม ขอทราบข้อมลู ขออนญุาต หรือขออนมุตัใินเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็น

อํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ศนูย์บริการร่วม

เพียงแห่งเดียว (มาตรา 30) 

ระดับศูนย์บริการร่วม เจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองราวต่าง ๆ และดําเนินการส่งต่อให้

เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป โดยให้มีข้อมูลและเอกสารท่ี

เก่ียวข้องกบัอํานาจหน้าท่ีของทกุสว่นราชการในกระทรวง รวมทัง้แบบคําขอตา่ง ๆ ไว้ให้พร้อม

ท่ีจะบริการประชาชนได้ ณ ศนูย์บริการร่วม (มาตรา 31) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องจดัทําหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี ้โดยอย่างน้อยต้องมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการลดขัน้ตอน

การปฏิบตัิงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

เช่นกนั และกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีดแูลและให้ความชว่ยเหลือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในการจดัทําหลกัเกณฑ์ (มาตรา 52) 

องค์กรมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จดัให้มีหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง ใน

กรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นว่าองค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ หรือมีแต่ไม่

สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี  ้ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีกํากับดูแลองค์กรมหาชนหรือ

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณาสัง่การให้องค์กรมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ดําเนินการให้ถูกต้อง

ตอ่ไป (มาตรา 53) 

3. ให้เป็นหน้าท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องจดัพิมพ์รายละเอียดของเอกสาร

หลกัฐาน ท่ีประชาชนจะต้องจดัหามาในการขออนมุตั ิหรือขออนญุาตในแตล่ะเร่ือง มอบให้แก่

เจ้าหน้าท่ีของศนูย์บริการร่วม และให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการร่วมท่ีจะต้องแจ้งให้

ประชาชนท่ีมาติดต่อได้ทราบในครัง้แรกท่ีมาติดตอ่ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐานท่ีจําเป็น และแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ดําเนินการในเร่ืองนัน้ 
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2.2.5 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ 

สว่นราชการมีหน้าท่ีสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และประกาศ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการยกเลกิ ปรับปรุง หรือจดัให้มีกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึน้ใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์  หรือ

สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทัง้นี  ้โดย

คํานงึถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคญั (มาตรา 35) 

ส่วนราชการต้องนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการ

พิจารณาด้วย หรือให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนัน้เพ่ือ

ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลกิโดยเร็วตอ่ไป แตก่รณีท่ีสว่นราชการท่ีได้รับการเสนอแนะ

ไม่เห็นชอบด้วย กับคําเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเร่ืองต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉยั (มาตรา 36) 

กรณีท่ีได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอ่ืนในเร่ือง

ใด ให้สว่นราชการท่ีออกกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประกาศนัน้พิจารณาโดยทนัที และในกรณี

ท่ีเห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนัน้เกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ 

ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ ให้ชีแ้จงให้ผู้ ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน 15 วนั และ

การร้องเรียนหรือเสนอแนะจะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ หากเห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ

ประกาศใดมีลกัษณะข้างต้น ให้ ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการท่ีออก กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ

ประกาศนัน้ทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลกิตอ่ไปโดยเร็ว (มาตรา 42) 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สว่นราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในสว่นราชการ เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมลูข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน

ต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ

สถานการณ์  รวมทัง้ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ

ปรับเปล่ียนทศันคติของข้าราชการในสงักดัให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้

ร่วมกนั  
2.2.6 การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
การปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน 

ระหวา่งสว่นราชการด้วยกนั ให้สว่นราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแตล่ะงาน และ
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ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทัว่ไป สว่นราชการท่ีไมไ่ด้กําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จของงาน และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนัน้มีลกัษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จได้ หรือสว่นราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต ่ก.พ.ร. เห็นวา่เป็นระยะเวลา

ท่ีล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนัน้ต้องปฏิบตัิก็ได้ และ

ผู้ บังคับบัญชาท่ีจะต้องตรวจสอบ ให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 

(มาตรา 37) 

เม่ือสว่นราชการใดได้รับการตดิตอ่สอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน หรือจากสว่น

ราชการด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการนัน้ ให้เป็นหน้าท่ีของส่วน

ราชการนัน้ท่ีจะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วนั หรือภายใน

กําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ (มาตรา 38) 

ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศนีต้้องจดัทําใน

ระบบเดียวกบัท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจดัให้มีขึน้ด้วย (มาตรา 39) 

กรณีท่ีสว่นราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิ

ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตาม

สมควร ให้เป็นหน้าท่ีของสว่นราชการนัน้ท่ีจะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลลุว่งไป และในกรณี

ท่ีมีท่ีอยู่ของบุคคลนัน้ ให้แจ้งให้บคุคลนัน้ทราบผลการดําเนินการด้วย ทัง้นี ้อาจแจ้งให้ทราบ

ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือท่ีอยูข่องผู้ ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคดิเห็น 

(มาตรา 41) 

การปฏิบัติราชการในเร่ืองใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเร่ืองเปิดเผย เว้นแต่กรณีมี

ความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ให้

กําหนดเป็นความลบัได้เท่าท่ีจําเป็น (มาตรา 43) 

ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 

รายการเก่ียวกบัการจดัซือ้หรือจดัจ้างท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณนัน้ และสญัญาใด ๆ ท่ี

ได้มีการอนมุตัิให้จดัซือ้หรือจดัจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดหูรือตรวจสอบได้ ณ สถานท่ี

ทําการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ การเปิดเผยข้อมลูนี ้
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ต้องไมก่่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บคุคลใดในการจดัซือ้หรือ

จดัจ้าง 

อย่างไรก็ตาม กรณีการจัดทําสัญญาจัดซือ้หรือจัดจ้าง ห้ามมิให้มีข้อความหรือ

ข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสญัญาดงักล่าว เว้นแต่ข้อมลูดงักล่าวเป็น

ข้อมลูท่ีอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองความลบั

ทางราชการ หรือในสว่นท่ีเป็นความลบัทางการค้า (มาตรา 44) 
 
2.2.7 การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
นอกจากการจดัให้มีการประเมินผลตามมาตรา 9 (3) แล้ว สว่นราชการต้องจดัให้มี

คณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 

คณุภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กําหนด (มาตรา 45) 

ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บงัคบับญัชาแต่ละระดบัหรือ

หน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ และการประเมินนีต้้องกระทําเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์แห่งความสามคัคีของข้าราชการ (มาตรา 46) 

การบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน

เฉพาะตัวของข้าราชการผู้ นัน้ในตําแหน่งท่ีปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิท่ีหน่วยงานท่ี

ข้าราชการผู้นัน้สงักดัได้รับจากการปฏิบตังิานของข้าราชการผู้นัน้ (มาตรา 47) 

หากส่วนราชการใดดําเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนด รวมทัง้เป็นท่ีพงึพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษ

เป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ

ส่วนราชการนัน้ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบตัิงานของส่วนราชการ หรือจดัสรรเป็น

รางวลัให้ข้าราชการในสงักดั ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ร. กําหนด โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 48) 

เม่ือส่วนราชการใดได้ดําเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และ

ผลสมัฤทธ์ิโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดําเนินการ

ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. กําหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอ

คณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินรางวลัการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่สว่นราชการนัน้ หรือให้สว่นราชการ

ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนัน้ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
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ของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัให้ข้าราชการในสงักดั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ท่ี ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 49) 

การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) เป็นการประเมินระบบ

โครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้หมดซึ่งเน้นความเช่ือมโยงของบุคคลผู้ปฏิบตัิงาน  

ยทุธศาสตร์การบริหาร และผลการปฏิบตัิงานขององค์กร เพ่ือพฒันาระบบและสร้างกลไกการ

ประเมินสมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวดั เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ

จงัหวดั  

 

ตาราง 2.1 กรอบการประเมินผลการพฒันาการปฏิบตัริาชการ 

มิติ ท่ี  1  มิติ ด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบตัริาชการ 

แสดงความสามารถในการปฏิบตัิราชการ 

เช่น การลดค่าใช้จ่าย  การลดระยะเวลา

การให้บริการ และความคุ้มค่าของการใช้

เงิน  เป็นต้น 

มิตท่ีิ 2  มิตด้ิานประสทิธิผลตามพนัธกิจ 

แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตาม ท่ีได้ รับงบประมาณมา

ดําเนินการ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ

ประชาชนผู้ รับบริการ เช่น ผลสําเร็จในการ

พฒันาการปฏิบตัริาชการ 

มิตท่ีิ  3  ด้านคณุภาพการให้บริการ  

แสดงการให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ลูกค้า 

สร้างความพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการ  

 

มิตท่ีิ 4  มิตด้ิานการพฒันาองค์กร 

แสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกบั

การเปล่ียนแปลงขององค์กร เช่น การลด

อตัรากําลงั  การมอบอํานาจการตดัสินใจ 

การอนุมตัิ อนุญาต ไปยงัระดบัปฏิบตัิการ  

การนําระบบอิเลกทรอนิกส์มาใช้กับการ

ปฏิบตังิาน  เป็นต้น 

ท่ีมา สํานกังาน กพร.  

 

เม่ือมีหลักการท่ีเป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานท่ีต้องการใช้

หลกัการบริหารแนวใหม่ท่ีมุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยกุต์ใช้ได้และวดัระดบัการมีธรร

มาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ 
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ตลอดจนรวบรวมข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วในหน่วยงาน ทําให้ผู้บริหารสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขการ

ทํางานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากขึน้ได้ [16] 
 
3. การบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
 

รัฐบาลในระบอบธรรมาภิบาลนบัวนัจะต้องพึง่พาภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมใน

ฐานะของพันธมิตรมากขึน้  ในการจัดบริการและส่งมอบบริการให้แก่สาธารณะ  ใน

ขณะเดียวกันรัฐบาลเองจะกลายเป็นแหล่งรายได้ของพันธมิตรเหล่านี  ้ซึ่งทําให้เกิด

ความสมัพนัธ์แบบพึง่พาตอ่กนั การจดัหาและการผลติบริการสาธารณะจงึมีความซบัซ้อนมาก

ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นบริการประเภทบริการโครงสร้างพืน้ฐาน บริการสงัคม บริการวิชาชีพ และอ่ืนๆ 

นอกจากนีป้ระชาชนผู้ รับบริการเข้ามาเก่ียวข้องกับบริการสาธารณะในฐานะพลเมืองซึ่งมี

ความคาดหวงัและต้องการบริการท่ีถกูต้องตามหลกันิตธิรรม [17] 

 
3.1 แนวคดิการบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

 
การบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ (Results-based management: RBM) เป็นรูปแบบ

การบริหารท่ีเน้นความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐบาลตอ่ประชาชนท่ีจะต้องแสดงผล

งานเป็นท่ีประจกัษ์แก่ประชาชนว่า รัฐบาลได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและ

ได้ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้มีผลงานอะไรบ้าง ได้ให้บริการประชาชนในเร่ืองใดบ้าง  

ผลงานหรือบริการเหล่านัน้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตต่อการทํามาหากินของประชาชน

อย่างไร และรัฐบาลจะต้องสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ว่ากิจกรรมท่ีทําลงไปนัน้  เป็นการ

ใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุ้ มค่า

เพียงใด  ซึง่เทียบเคียงได้กบัภาคเอกชน ท่ีประเมินผลงานจากกําไรของบริษัท 

วัตถุประสงค์ของ RBM คือการให้กรอบการทํางานสอดคล้องกันเพ่ือการวางแผน

เชิงกลยุทธ์และการจดัการบนพืน้ฐานของการเรียนรู้และความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อม

การกระจายอํานาจ แนวทางของผลสมัฤทธ์ิมุ่งทําให้เกิดประสิทธิภาพของการจดัการ และเกิด

ความรับผิดชอบด้วย โดยนิยามผลลัพธ์ท่ีคาดว่าเกิดขึน้จริง ติดตามความคืบหน้า ท่ีมีต่อ

ความสําเร็จของผลท่ีคาดหวงั บูรณาการการเรียนรู้ เพ่ือกําหนดการวินิจฉยั และการรายงาน

ผลการดําเนินงาน  [18] 
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การจดัการท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นการจดัการเชิงกลยุทธ์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

ทกุคนในองค์กรทัง้ทางตรง เพ่ือบรรลชุดุของผลการพฒันา ให้มัน่ใจได้วา่กระบวนการ ผลผลิต

และบริการนําไปสูค่วามสําเร็จของผลลพัธ์ท่ีต้องการ [19] 

RBM ใน สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Program: UNDP) ให้ความสําคญักบั 4 สว่นใหญ่ๆ คือ [20] 

1. การนิยามเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ท่ีมุง่เน้นเชิงปฏิบตักิาร 
2. ข้อกําหนดของผลท่ีคาดหวงัตามกระบวนการและทรัพยากรท่ีสนบัสนนุอยู ่
3. การติดตามประเมินผลงานท่ีกําลงัดําเนินอยู ่บรูณาการการเรียนรู้เพ่ือการ

วางแผนในอนาคต 

4. ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ บนพืน้ฐานของผลป้อนกลบั (feedback) เพ่ือ

ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 แนวทางของ UNDP วิธีการบริหารจดัการผลในสองประเภท คือ ผลผลิต และผลผ

ลัพธ์  ใน  RBM ปัจจัยการผลิตและกิจกรรมท่ีแปลงให้เป็นผลผลิต  สะท้อนให้เห็นถึง

กระบวนการของการดําเนินการของโครงการหรือแผนงาน (projects/programmes) มากกว่า

ผลสุดท้ายท่ีต้องการจริง กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นผลท่ีสําคัญท่ีเกิดจากการ

วางแผน  

เทคนิคการบริหารท่ีสามารถนํามาใช้ในการบริหารได้หลายเร่ือง เช่น  [21] 

1. การวัดผลการปฏิบัติงาน  (Performance  Measurement )  เป็นกระบวนการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดเป้าหมายและเทียบผลการปฏิบัติงานกับ

เปา้หมายท่ีตัง้ไว้  เพ่ือการรายงานผลการปฏิบตัิงานหรือเป็นข้อมลูสําหรับการปรับปรุงพฒันา

งาน 

2. การเทียบงาน (Benchmarking)  เป็นการหาองค์การท่ีปฏิบตัิงานดีท่ีสุดในสาขา

เดียวกับท่ีตนปฏิบตัิอยู่   แล้วศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้องค์การนัน้ประสบผลสําเร็จ และนํามา

วางแผนยกระดับการปฏิบัติงานองค์การของตนให้ถึงระดับองค์การต้นแบบ แล้วประเมิน

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิเพ่ือหาทางปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีขึน้ 

3. การตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน (Performance Audit)   เป็นการตรวจสอบความ

ถูกต้องของการจัดทําข้อมูลการปฏิบัติงาน  ทัง้การตรวจสอบภายในองค์การ  และการ

ตรวจสอบจากภายนอกองค์การ  ซึง่ปัจจบุนัจดุเน้นของการตรวจสอบอยูท่ี่ผลการปฏิบตังิาน 
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4. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)  เป็นกระบวนการศึกษาเชิงลึกว่า

การวดัผล  หรือการตรวจสอบผลการปฏิบตังิาน   

5. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการกําหนดกรอบการทํางานและ

การวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ท่ีมุ่ งผลสัมฤทธ์ิ  ซึ่งจะเป็นตัวเช่ือมประสานระหว่าง

วตัถปุระสงค์เชิงนโยบายกบัเปา้หมายในระดบัปฏิบตัอิยา่งมีประสทิธิภาพ 

6. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting : PBB) 

เป็นระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีการวางแผนกลยทุธ์  มีมาตรฐานการจดัการด้าน

การเงินแล้วกระจายอํานาจให้หน่วยงานตัดสินใจบริหารเอง  แต่ต้องมีความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบได้ 

7. การบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA  เป็นการบริหารอย่างเป็นระบบท่ีมีการ

วางแผนกลยทุธ์ (Plan)  ลงมือปฏิบตัิ (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) กําหนดมาตรฐาน/

ปรับปรุงพฒันาตอ่เน่ือง (Act)  ฯลฯ 

ปัจจัยพืน้ฐานซึ่งจะทําให้การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความสําเร็จคือ การมี

ระบบข้อมูลท่ีเท่ียงตรงเช่ือถือได้  และการปรับเปล่ียนวฒันธรรมใหม่ในการปฏิบตัิงานของ

บคุลากร  การปฏิรูประบบราชการท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  และพระราชบญัญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  5) พ .ศ. 2545  มาตรา 3/1 “ การบริหารราชการ การ

ดําเนินการของรัฐต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ

...” ได้กําหนดว่าภาครัฐจะต้องเปล่ียนแนวทางการบริหารไปสู่การบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดย

ยึดประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการทํางาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือการ

บริหารท่ีมาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ท่ีต้อง

คํานึงถึงประชาชนและผลสมัฤทธ์ิของงาน เพ่ือให้การทํางานของภาครัฐมุ่งเน้นผลลพัธ์ของ

งานมากกว่าเน้นปัจจัยนําเข้ากระบวนการทํางานและกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด โดยจะมีการ

วดัผลอยา่งเป็นรูปธรรม การบริหารมุง่ผลสมัฤทธ์ิให้ความสําคญักบัการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธ

กิจ วตัถปุระสงค์ เปา้หมายท่ีชดัเจน และการกําหนดผลผลิต  ผลลพัธ์ท่ีสอดคล้องกนั  รวมถึง

มีการกําหนดตวัชีว้ัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการวดัความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความ

คุ้มคา่ในการใช้ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน ดงันัน้ การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิจึง

หมายถึงวิธีการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิหรือผลการปฏิบตัิงานเป็นหลกั โดยมีการวดัผลการ
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ปฏิบตังิานด้วยตวัชีว้ดัอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือให้บรรล ุวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  ทําให้ผู้บริหารทราบ

ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ  และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงทีเป็น

การควบคมุทิศทางการดําเนินงานให้มุง่สูว่ิสยัทศัน์ฯ ของหน่วยงาน  

เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหา รัฐบาลจึงปฏิรูประบบราชการโดยเร่ิมต้นจากการกําหนด

โครงสร้างกระทรวงเป็น 20 กระทรวง  136 กรม  จําแนกตามกลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม คือกลุ่ม

กระทรวงนโยบายพืน้ฐานของรัฐ 6 กระทรวง  กลุม่กระทรวงยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 10 

กระทรวง และกลุ่มกระทรวงขนาดเล็กท่ีเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล 4 กระทรวง ภารกิจ

หลกัในการปฏิรูประบบราชการ นอกจากปรับโครงสร้างบทบาทภารกิจเป็นเร่ืองแรกแล้วยงั

ต้องปฏิรูปวิธีการงบประมาณ ปฏิรูประบบบคุคล ปฏิรูปกฎหมาย  และปรับเปลี่ยนวฒันธรรม

การทํางานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ   ซึ่งต้องทําทัง้ระบบ  ดงันัน้  จึงต้องกําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  

ผลสมัฤทธ์ิของงานและกําหนดผู้ รับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน 

การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นกิจกรรมสําคญัของแผนการปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ

และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ ซึง่มีการประเมินผลลพัธ์หรือผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงาน

โดยใช้ตวัชีว้ดัทัง้ในแง่ของปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ ซึ่งจะต้องมีการ

กําหนดตัวชีว้ัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  รวมทัง้มีการกําหนด

เปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ลว่งหน้า  ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตังิาน 

และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

ระบบการบริหารงานแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ องค์กรจะต้องมีลกัษณะทัว่ ๆ ไป ดงันี ้

1.  มีพนัธกิจ  วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน  และมีเปา้หมายท่ีเป็นรูปธรรม  โดยเน้นท่ีผลผลิต

และผลลพัธ์ 

2.  ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรตา่งมีเปา้หมายของการทํางานท่ีชดัเจน 

3.  ตวัชีว้ดัการทํางานและความสําเร็จขององค์กรต้องสามารถติดตามผลและวดัได้

อยา่งชดัเจน เปา้หมายจะวดัได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4.  การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ จะพิจารณาจาก

ผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั 

5.  เจ้าหน้าท่ีทกุคนทราบวา่ ผลผลติ ผลลพัธ์ท่ีองค์การคาดหวงัคืออะไร  

6.  การลดขัน้ตอนในการทํางาน แก้ปัญหาการทํางานท่ีล่าช้า เพิ่มความยืดหยุ่นและ

ประสิทธิภาพในการทํางานมีการกระจายอํานาจการตดัสินใจ การบริหารเงิน  บริหารคน สู่

หน่วยงานระดบัลา่งเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลผุลได้อยา่งเหมาะสม 
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7.  องค์การท่ีมุ่งมัน่จะทํางานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีวฒันธรรม

และอดุมการณ์ร่วมกนัเพ่ือการทํางานท่ีสร้างสรรค์ 

 8. การให้ผลตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของงาน เจ้าหน้าจะมีขวญั

และกําลงัใจดี  เน่ืองจากได้มีโอกาสปรับปรุงงานและใช้ดลุยพินิจในการทํางาท่ีกว้างขวางขึน้   

 
3.2 วิธีการบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

 
ด้วยสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ได้พฒันาระบบ

การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิขึน้มาก็ได้มีรากฐานมาจาก Balanced Scorecard หรือ

ท่ีเรียกว่า “BSC” (22)   เพียงแต่เป็นการปรับ BSC ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

ระบบราชการของไทยเท่านัน้ แตโ่ดยเนือ้แท้แล้วก็ยงัคงมีรายละเอียดท่ีชดัเจนอยู ่ซึง่จริงๆ แล้ว

หลักการของ BSC เป็นแนวคิดท่ีมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับสภาพให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะขององค์กรแตล่ะประเภท โดยในภาคธุรกิจเองก็ได้มีการนํา BSC ไปใช้โดยมีการปรับ

ให้เข้ากับองค์กรของตนเองหลายองค์กร และหลายแห่งก็มีลักษณะคล้ายกับของทาง

สํานกังาน ก.พ. [23] 

องค์ประกอบของการบริหารงานแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ คือ 

1. มุมมองด้านผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกองค์กร (External Perspective) ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยราชการนัน้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ มารับบริการ 

หน่วยราชการอ่ืนๆ รัฐบาล เป็นต้น 

2. มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective) ซึ่งครอบคลมุทัง้

โครงสร้าง กระบวนการทํางาน ทรัพยากรบคุคล วฒันธรรม ขวญัและกําลงัใจของบคุลากรเป็น

ต้น 

3. มุมมองด้านนวัตกรรม (Innovation Perspective) โดยจะเป็นการพิจารณาถึง

ความสามารถขององค์กรในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน รวมถึงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง 

4. มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เน้นถึงความสามารถในการบริหาร

ทรัพยากรด้านการเงิน การใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพ 

ในกระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สามารถสรุปขัน้ตอนท่ีสําคัญได้ 4 

ขัน้ตอน ดงันี ้
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1.  การวางแผนกลยทุธ์ขององค์การ ซึ่งองค์การต้องกําหนดทิศทางโดยรวมว่าจะทํา

อะไร อย่างไร เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์  เพ่ือทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก

และภายในองค์การ (SWOT Analysis)  และให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และกลยุทธ์การดําเนินงาน รวมทัง้พิจารณาถึงปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จของ

องค์การ และสร้างตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานในด้านตา่ง ๆ 

2.  การกําหนดรายละเอียดของตวัชีว้ดัผลดําเนินงาน  ซึง่จะกําหนดความชดัเจนของ

ตัวชีว้ัดทัง้ในเชิงปริมาณ (Quantity)  คุณภาพ (Quanlity)  เวลา (Time)  และสถานท่ีหรือ

ความครอบคลมุ (Place) อนัเป็นเปา้หมายท่ีต้องการของแตล่ะตวัชีว้ดั 

3.  การวดัและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบ

และรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละตวัชีว้ดัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้  เช่น รายเดือน  ราย

ไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและสมัฤทธ์ิผลของการดําเนินงานว่า

เป็นไปตามเปา้หมายท่ีต้องการหรือไม ่อยา่งไร 

4.  การให้รางวลัตอบแทน  เม่ือได้พิจารณาผลการดําเนินงานแล้วผู้บริหารจะต้องมี

การให้รางวลัตอบแทนตามระดบัของผลงานท่ีได้ตกลงกนัไว้ 

 

ผลสมัฤทธ์ิ เกิดจากผลรวมของผลผลติและผลลพัธ์  

ผลสมัฤทธ์ิ (Results) = ผลผลติ ( Output) + ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งท่ีได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ ท่ีจัดทําขึน้หรือ

ผลิตขึน้โดยหน่วยงาน  เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือบคุลากร ได้ใช้ประโยชน์  หรือ การตอบคําถาม

ท่ีวา่จะได้รับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรมนัน้ ๆ  

ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลติ และผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดทําผลผลิตขึน้มา หรือ การตอบ

คําถามท่ีวา่ทําไมจงึมีการดําเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลตินัน้ 

 

การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ินัน้ต้องเร่ิมจากการจัดการตามวตัถุประสงค์ 

โดยท่ีวตัถปุระสงค์นัน้ต้องมีการทบทวนให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และโลกาภิวัตน์  เรียกว่า  วัตถุประสงค์ เชิงกลยุท ธ์  (Strategic 
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Objectives) ขณะท่ีมีการจดัทําวตัถุประสงค์ต้องดทูัง้นโยบายรัฐบาล วาระแห่งชาติ ปัญหา

และความต้องการของคนในพืน้ท่ีศักยภาพชุมชนและองค์กร ปัญหาภายในขององค์กร 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ขณะเดียวกัน ระดบัของการกําหนดกลยุทธ์เป็นการตดัสินใจของผู้บริหาร

ระดบัสงูและคณะกรรมการขององค์กร กําหนด กฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบตัิ เปา้หมาย

ขององค์กร  (Organizational goals) กํ าหนดภารกิจ  (Mission) กํ าหนดวัตถุป ระสงค์ 

(Objective) กําหนดกลยทุธ์หลกัขององค์กร และเม่ือมีการประเมินผล ก็คือการเปรียบเทียบ

ผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริงกับเป้าหมายท่ีกําหนด โดยใช้ระบบการประเมินท่ีคํานึงถึง

ความคุ้ มค่าตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เม่ือมีการติดตามผล ก็จะประเมินตาม

กระบวนการและความคุ้มค่าของภารกิจ และตามนโยบายของกระทรวง ผลงานท่ีอาศัย

ตวัชีว้ดัเป็นตวัสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม กําหนดจากวตัถปุระสงค์หรือภารกิจของ

การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กบักลุม่เปา้หมาย โดยใช้เกณฑ์ ดงันี ้[25] 

1. มุง่ความสําคญัไปท่ีผลผลติและผลลพัธ์ 

2. มีความเช่ือมโยงกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ของการดําเนินโครงการ 

3. มีความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและสามารถเข้าใจได้ง่าย 

4. ผู้บริหารให้การยอมรับ 

5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถควบคมุผลให้เกิดขึน้ได้ในทางปฏิบตั ิ

อนึ่ง การท่ีจะให้องค์กรภาครัฐเป็นองค์กรท่ีมีขีดพัฒนาความสามารถสูง (High 

Performance Organization) นัน้ มีรูปแบบท่ีเน้นความสําคัญของผู้ รับบริการซึ่งเป็นลูกค้า 

การกระจายอํานาจ (decentralization) เพ่ือให้การบริหารเกิดความคลอ่งตวั ลดการผกูขาดใน

การดําเนินการกิจการของรัฐ  ภาครัฐลงมาตอ่สู้แข่งขนัในฐานะองค์กรหนึ่ง โดยใช้กลไกตลาด 

บทบาทการทํางานของเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการมีความชดัเจนยิ่งขึน้  การทํางานมีเปา้หมาย/

วตัถปุระสงค์ชดัเจน ใช้วิธีการปฏิบตัิการโดยมืออาชีพท่ีมีความเป็นกลาง ยิ่งไปกว่านัน้  การ

ถ่ายทอดค่าเปา้หมายและการมอบอํานาจการบริหารจดัการเป็นสิ่งสําคญั การบริหารต้องทํา

ให้เกิดธรรมาภิบาล และ มีระบบการตรวจสอบข้อมลูจากภายนอก จดุเน้นการบริหารภาครัฐ

แนวใหม ่ดงันี ้[26-28] 

1. เน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Professional management) ให้อิสระและ

ความยืดหยุน่ในการปฏิบตังิานแก่ผู้บริหารและหน่วยปฏิบตั ิรัฐพงึทําเฉพาะบทบาทท่ีตนทําได้

ดีเท่านัน้ ต้องเพิ่มความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ โดยลดการควบคุมจากส่วนกลาง 

เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวั 
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2. ต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลกั และให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่

ประชาชน กําหนดวตัถุประสงค์และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมให้

ความสําคญัตอ่การรับผิดชอบตอ่ผลงาน (Accountability for results) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

(in search of excellence) ให้ความสําคัญเร่ืองวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม จรรยาบรรณ

วิชาชีพการบริหารความเส่ียง  

3. ให้ความสําคญัต่อการควบคมุผลสมัฤทธ์ิ และการเช่ือมโยงให้เข้ากบัการจดัสรร

ทรัพยากรและการให้รางวัล การให้ความสําคัญต่อการบริการสาธารณะ (Public service 

orientation) มุ่งเน้นคุณภาพการดําเนินงาน  ให้บริการท่ีมีคุณภาพ  สะดวกรวดเร็ว ให้

ความสําคญัต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ รับบริการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  นํา

ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   (Performances Based Management : PBM  หรือ  Results  

Based  Management : RBM) มาใช้  โดยการกําหนดให้มีการวดัผลตัง้แตร่ะดบัองค์กรจนถึง

ระดบับคุคล 

4. การเน้นแนวคิดเร่ืองการแข่งขนัทัง้ระหว่างภาครัฐด้วยกนัและระหว่างภาครัฐกบั

เอกชน ปรับปรุงโครงสร้างราชการให้มีขนาดเล็กลงเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน เปิดให้มีการ

แข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) เพ่ือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึน้ 

เพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป (Contract out) การลดขนาด

และการกระจายอํานาจ (downsizing and decentralization) โดยมีหลายวิธีการ เช่น  

1) เปิดให้กลไกตลาดเข้ามาแทนภาครัฐ 

2) จัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลัก/งานรอง (core function/non-core 

function) 

3) เปิดให้มีการทดสอบตลาด (market – testing) 

4) เปิดให้มีการแขง่ขนั (contestability) 

5) แยกผู้ ซือ้บริการและผู้ ให้บริการออกจากกัน (purchaser – provider 

split) 

6) ใช้ระบบการทําสญัญาข้อตกลง (contractualism) 

7) การจดัตัง้องค์กรบริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร 
 

5. ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารงานให้มีความทนัสมยั เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency 

drive) อิ งแบบของภาคเอกชน  (businesslike approach) มุ่ ง เน้นผลสัมฤท ธ์ิของการ
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ดําเนินงาน  ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติโดยเน้นคุณภาพ  วัฒนธรรมองค์กรจะต้องมีการ

ปรับเปล่ียนไป และทกุภารกิจต้องมีเจ้าภาพ ผลสมัฤทธ์ิของงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

หน่วยงานกลางในด้านการกํากับติดตามผลงาน ควบคุมตรวจสอบพันธะหน้าท่ีความ

รับผิดชอบโดยมุ่งเน้นท่ีผลงาน มีการประเมินผลในระบบเปิด (Opened evaluation) โดยการ

กระจายความรับผิดชอบ แยกหน่วยจดัสรรทรัพยากรและผู้ซือ้บริการจากหน่วยท่ีให้บริการ 

แปรรูป/จ้างเหมาให้ภาคอ่ืนรับงานไป นําเทคนิคการบริหารของภาคเอกชนมาปรับใช้  มีการ

ทําสญัญา (Performance Agreement) ลดขัน้ตอน ลดกฎระเบียบท่ีล้าสมยั (deregulation) 

มุง่ตอ่ผลสําเร็จมากกว่าเน้นกฎระเบียบ และกระบวนการ แยกหน่วยนโยบายจากหน่วยปฏิบตั ิ

มีการแข่งขนัระหว่างหน่วยให้บริการ บทบาทและท่ีมาของภารกิจชดัเจน จดักลุ่ม หรือ ปรับ

ย้ายภารกิจเพ่ือความมีเอกภาพและประสทิธิภาพในการบริการประชาชน  

6. เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและคุ้ มค่าในการใช้

ทรัพยากรปรับปรุง มีการทํางานเป็นทีม และต้องปฏิรูประบบงบประมาณ  (Budgeting 

reform) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เอือ้อํานวย และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

สรุป การบริหารและการจดัการสาธารณะท่ีตัง้อยู่รากฐานของการกระจายอํานาจ 

เครือข่ายความร่วมมือ และพนัธกิจความรับผิดชอบร่วม มีความต้องการด้านความสามารถ

การจดัการท่ีแตกตา่งไปจากรูปแบบและหลกัการจดัการแบบเดมิ หน่วยงานอิสระและกึ่งอิสระ

ท่ีเข้ามาร่วมมือกบัภาครัฐในการกําหนดนโยบายและจดับริการสาธารณะยอ่มมีมมุมอง จดุยืน

ทางความคิด และวิธีการทํางานท่ีเป็นตัวของตัวเอง มากกว่าการคล้อยตามกฏระเบียบท่ี

เคร่งครัดและตายตวั และบ่อยครัง้ต้องการความชัดเจนในวตัถุประสงค์และการตรวจสอบ

ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีการทํางานในหน่วยงานภาครัฐมกัจะ

ละเลย ดงันัน้ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารท่ีจะทํางานร่วมกบัหน่วยงานในภาค

ส่วนอ่ืนๆได้จึงเป็นเร่ืองสําคัญ การให้บริการสาธารณะในกรอบธรรมาภิบาลเน้นคุณภาพ

สินค้าและบริการมากขึน้ บริการสาธารณะเน้นคณุภาพอาจครอบคลมุมิติต่างๆได้แก่ ความ

สะดวก ความมัน่คง ความไว้ใจได้ ความเอาใจใส่ส่วนบุคคล ความสามารถแก้ปัญหา ความ

ยตุธิรรม ความคุ้มคา่ และนยัยะอิทธิพลของความเป็นประชาสงัคม 
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คาํถามเชิงอภปิราย 
 
1. แสดงทศันะเก่ียวกบัแนวคดิการบริหารท่ีมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิกบัประสทิธิภาพท่ีเกิดขึน้ 

2. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยได้พฒันาทางด้านใดบ้าง 
3. ธรรมาภิบาลคืออะไร มีหลกัเกณฑ์และวิธีการวดัอยา่งไร 
4. ในปัจจบุนัระบบบริหารราชการไทยมีธรรมาภิบาลหรือไม ่อยา่งไร 

5. เราจะมีแนวทางอยา่งไรท่ีจะสร้างคา่นิยมและพฤตกิรรมท่ีมีธรรมาภิบาล 
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บทที่ 3 
 

องค์การและหน่วยงานทางปกครอง 
และการปฏบัิตริาชการทางปกครอง 

 

 

 

ในการนําเสนอครัง้นี ้ผู้ เขียนมุ่งเน้นองค์การของรัฐหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็น 

“กรม” หรือ เทียบเท่าระดบักรม  และองค์การท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลมหาชน  ซึ่งหน่วยงาน

ของราชการท่ีทําให้เกิดนโยบายสาธารณะและงานบริการแก่ประชาชน และ หน่วยงานท่ีใช้

อํานาจรัฐหรือเป็นเคร่ืองมือของรัฐแตไ่มเ่ป็นองค์กรของรัฐ 

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. องค์การสาธารณสขุและหน่วยงานทางปกครอง 

1.1 องค์การและหน่วยงานทางปกครอง 

1.2 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ 

1.3 หน่วยงานท่ีใช้อํานาจรัฐแตไ่มเ่ป็นองค์กรของรัฐ 

1.4 ภารกิจขององค์การสาธารณสขุ 

2. หลกัการมอบอํานาจ 

 2.1 การมอบอํานาจให้ปฏิบตัริาชการแทน 

 2.2 วิธีการมอบอํานาจ  

3. การปฏิบตัริาชการทางปกครอง 

3.1 การออกคําสัง่ทางปกครอง 

3.2 กระบวนพิจารณาทางปกครอง 

3.3 การลบล้างคําสัง่ทางปกครอง 

3.4 ความรับผิดความเสียหายอนัเกิดจากหน่วยงานรัฐ 
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1. องค์การสาธารณสุขและหน่วยงานทางปกครอง 
องค์การ คือ ศนูย์รวมกลุม่บคุคลหรือกิจการท่ีประกอบกนัขึน้เป็นหนว่ยงานเดียวกนั 

เพ่ือดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจดัตัง้ซึง่อาจเป็น

หน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจํากัด สมาคมหรือ

หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น  องค์การสหประชาชาติ (พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย 

ราชบณัฑิตยสถาน)  ส่วนความหมายของสาธารณสขุนัน้ หมายถึง “สาธารณสขุ” หมายถึง 

ศาสตร์และศิลปะท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลและจดัการสขุภาพทัง้ปวงของชมุชนโดยอิงตามการ

วิเคราะห์ด้านสขุภาพของประชากร และคําว่า “สขุภาพ” นัน้มีนิยามและจดัการในลกัษณะ

ต่างๆ กันจากหน่วยงานต่างๆ สุขภาพ หมายถึง "ความสุขปราศจากโรค ความสบาย"  

(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525)  สําหรับองค์การอนามยัโลก (World Health 

Organization) แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้กําหนดมาตรฐานและเฝา้ระวงัโรคทัว่โลก ได้นิยาม

คําวา่ สขุภาพ ไว้วา่ "สภาพของการมีชีวิตทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสงัคมท่ีสมบรูณ์ ไม่

ใช้เพียงไมมี่โรคภยัหรือความแข็งแรงทางกายเท่านัน้"  (องค์การอนามยัโลก 2491) 

ดงันัน้ องค์การสาธารณสขุ ผู้ เขียนจึงให้ความหมายว่า กลุม่ คณะบคุคลท่ีประกอบ

กันขึน้เป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือใช้ศาสตร์และศิลปะท่ีเก่ียวข้องในการดูแลและจัดการ

สขุภาพทัง้ปวงของชมุชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสขุภาพของประชากร  

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  พ .ศ . 2539 ให้

ความหมายของ   “หน่วยงานของรัฐ” ว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ

อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ี

ตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญตันีิด้้วย 
 
1.1 องค์การและหน่วยงานทางปกครอง 
ตามพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ให้ความหมาย“หน่วยงานทางปกครอง” มาตรา 3 ว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ี

เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ

ท่ีตัง้ขึน้ โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และให้
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หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครองหรือให้ดําเนินกิจการ

ทางปกครอง 

และให้ความหมาย “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” วา่ 

“(1 ) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ ท่ีปฏิบตัิงานในหน่วยงาน

ทางปกครอง 

(2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้

อํานาจในการออกกฎ คําสัง่ หรือมตใิด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่บคุคล และ 

(3) บุคคลท่ีอยู่ในบงัคบับญัชาหรือในกํากบัดแูลของหน่วยงานทางปกครอง หรือ

เจ้าหน้าของรัฐตาม (1 ) หรือ (2)” 

  

องค์การสาธารณสุขมีหลายประเภทขึน้อยู่กับการจัดตัง้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

สถาบนัการแพทย์ชัน้นํา โรงพยาบาลขนาดต่างๆ ศนูย์ควบคมุโรค ศนูย์พฒันาคณุภาพชีวิต 

หน่วยงานท่ีเก่ียวกับการควบคุม การตรวจรักษาฟื้นฟู ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึง

สมาคม สภา มลูนิธิ และองค์การสาธารณประโยชน์ทัง้หลาย  

สํานกังาน ก.พ.ร. ได้จําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐไว้ 4 ประเภทคือ ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ได้แก่ องค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระ 

(Independent administrative organization) และ กองทนุท่ีเป็นนิตบิคุคล [1] 

นอกจากนี ้ยงัมีหน่วยงานท่ีใช้อํานาจรัฐหรือเป็นเคร่ืองมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กร

ของรัฐ ได้แก่ 

1. สภาวิชาชีพ 

2. สถาบนัภายใต้มลูนิธิ ซึง่อยูใ่นกํากบัหรือเป็นเคร่ืองมือของสว่นราชการ  

3. นิตบิคุคลเฉพาะกิจ 

 
1.2 หลักเกณฑ์ในการพจิารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ 
1. ความสมัพนัธ์กบัรัฐ  

1.1 การจัดตัง้ พิจารณาถึงท่ีมาของการจัดตัง้ เช่น กฎหมายท่ีใช้ในการจัดตัง้ 

หากจดัตัง้โดยกฎหมายมหาชน เช่น พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด ถือ
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ว่ามีความสมัพนัธ์กบัรัฐสงู แต่หากจดัตัง้โดยการจดทะเบียนบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชน 

ถือวา่มีความสมัพนัธ์กบัรัฐน้อย 

1.2 รูปแบบ พิจารณาถึงประเภทของหน่วยงานท่ีระบุไว้ในกฎหมายจดัตัง้ เช่น 

กําหนดว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ กําหนดว่าเป็นนิติบุคคล ท่ีมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจใน

กํากบัของกระทรวง จะถือวา่มีความสมัพนัธ์กบัรัฐ แตห่ากกําหนดวา่ เป็นนิตบิคุคล เท่านัน้จะ

ถือวา่ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัรัฐ 

1.3 การแต่งตัง้บุคลากรระดบัสูง พิจารณาว่า รัฐมีอํานาจหรือบทบาทในการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการ และผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ อยา่งไร หรือไมมี่อํานาจแตอ่ยา่ง

ใด เช่น คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสูงสุดต้องผ่านการสรรหา

ตามระเบียบกฎหมายใด  

1.4 การกํากบัดแูลของรัฐ พิจารณาว่า รัฐมีบทบาทในการกํากบัดแูลการดําเนิน

กิจการของหน่วยงานนัน้ หรือไม่ อย่างไร เช่น อํานาจในการกํากับดูแลตามกฎหมาย การ

ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ กําหนดนโยบาย การอนุมัติโครงการ อํานาจยับยัง้ของ

รัฐมนตรี อํานาจวินิจฉยัชีข้าดของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

2. กิจกรรมพิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ว่าเป็นบริการสาธารณะหรือไม ่

และเป็นบริการสาธารณะประเภทใด 

3. งบประมาณ/ รายได้ของหน่วยงาน การคํา้ประกนัหนีพ้ิจารณาถึงแหลง่ท่ีมาของ

งบประมาณและ / หรือรายได้หลกัของหน่วยงานว่ามาจากแหลง่ใด เป็นเงินงบประมาณของ

รัฐ หรือเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานได้รับจากการดําเนินกิจกรรม หรือเป็นการสมทบเงินเข้ากองทนุ 

เป็นต้น รวมทัง้ พิจารณาว่ารัฐคํา้ประกนัหนีข้องหน่วยงานนัน้หรือไม่ โดยยดึพระราชบญัญัติ

การบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 เป็นหลกัในการพิจารณา 

4. สถานะของบุคลากรพิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานมีสถานะอย่างไร เป็น

ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายใดหรือไม่ หรือเป็นลกูจ้าง

พนกังานท่ีใช้สญัญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

5. วิธีการและระบบกฎหมายท่ีใช้ในการทํากิจกรรมพิจารณาถึงการดําเนินกิจกรรม

หลักของหน่วยงานว่า หน่วยงานต้องใช้อํานาจรัฐบังคับฝ่ายเดียวเป็นหลักในการทํางาน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้หน่วยงาน หรือใช้รูปแบบของสัญญาระหว่าง

หน่วยงาน 
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6. ความเป็นเจ้าของ และอํานาจในการบริหารจดัการพิจารณาจากท่ีมาของการ

จดัตัง้ เงินทนุประเดิม สดัส่วนของรัฐในการถือหุ้น อํานาจตดัสินใจในการบริหารจดัการ และ

การมีสว่นในการครอบงํากิจการ 

 
1.3 หน่วยงานที่ใช้อาํนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 
1) สภาวิชาชีพ จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือจัดตัง้สภา

วิชาชีพ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ทําหน้าท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การขึน้ทะเบียนและออกใบอนุญาต สัง่พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิก

ถอนใบอนุญาต  และรับรองวิทยฐานะของสถาบัน ท่ี ทําการสอน  รับรองป ริญญา 

ประกาศนียบตัร ในวิชาชีพนัน้ๆ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ

ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากรัฐ ในสดัส่วนท่ีน้อยกว่ากรรมการได้รับการเลือกตัง้จากสมาชิก รัฐมี

บทบาทน้อยในการแตง่ตัง้นายกสภา และเลขาธิการสภา  

คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของสภาวิชาชีพตามวตัถุประสงค์

การจัดตัง้การดําเนินงานของสภาใช้ระบบสัญญาของกฎหมายทั่วไป เฉพาะในกรณีท่ี

เก่ียวข้องกบัเร่ืองจริยธรรมของวิชาชีพเท่านัน้ท่ีใช้กฎหมายปกครอง รายได้สว่นใหญ่เกิดจาก

การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากสมาชิก แต่อาจได้รับเงินอดุหนุนจากรัฐเจ้าหน้าท่ีของสภา

มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็นผู้บงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีของสภาทุกระดบัยกตวัอย่าง เช่น 

แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม เป็นต้น 

2) สถาบนัภายใต้มลูนิธิ ซึ่งอยู่ในกํากบัหรือเป็นเคร่ืองมือของส่วนราชการ โดย

ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้เพ่ือบริการสาธารณะทางพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม จัดตัง้โดยมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ

อุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะเร่ิมแรก และเม่ืออุตสาหกรรมสาขานัน้ๆ มีความเข้มแข็ง

แล้ว ภาคเอกชนจะรับภารกิจนัน้ไปดําเนินการเอง สถาบนัเหล่านีจ้ะไม่มีสถานภาพเป็นนิติ

บุคคล  แต่จะจัดตั ง้มูล นิ ธิขึ น้มารองรับแยกการบ ริหารเป็น  2  คณะกรรมการ คือ 

คณะกรรมการมลูนิธิ และคณะกรรมการบริหารสถาบนัซึง่จะมีการกําหนดกฎระเบียบท่ีใช้ใน

การบริหารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ และพสัด ุท่ีแตกตา่งไปจากกฎระเบียบของทาง

ราชการ และรัฐวิสาหกิจงบประมาณมาจากรายได้ในการดําเนินงาน และงบประมาณแผน่ดนิ
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ท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เป็นรายปีในหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป ยกตวัอย่างเช่น สถาบนัเพิ่มผลผลิต

แห่งชาต ิ เป็นต้น 

3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ เป็นเคร่ืองมือพิเศษท่ีรัฐบาลไทยจดัตัง้ขึน้ เพ่ือระดมทุน

จากภาคเอกชนสําหรับโครงการสําคญัของภาครัฐ โดยมีวตัถุประสงค์ไม่ต้องการให้เป็นหนี ้

สาธารณะ กิจกรรมของหน่วยงานจะมีลกัษณะซือ้ขายบริการเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน แตไ่มต้่องการให้เป็นหนีส้าธารณะ  

หน่วยงานท่ีปรับเปล่ียนเป็นองค์การมหาชนประกอบด้วย 4 หน่วยงานคือ สถาน

บริการสขุภาพ (โรงพยาบาลศนูย์/ทัว่ไป/ ชมุชน/ สถานอนามยั) สถาบนัการแพทย์เฉพาะทาง 

สํานักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานท่ีอยูใ่นกํากบัองค์การมหาชน 

1) หน่วยงานในกํากบั 5 หน่วยงาน คือ สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุสํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ สถาบนัพระบรมราชชนก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 

และสํานกังานสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ รับโอนจากสํานกันายกรัฐมนตรี  

2)  รัฐวิสาหกิจคือ องค์การเภสชักรรม  

 
1.4 ภารกิจขององค์การสาธารณสุข 
ภารกิจขององค์การสาธารณสุขคือการจัดบริการสาธารณสุขคําว่า “บริการ

สาธารณสขุ” หมายความว่า บริการต่างๆ อนัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ การปอ้งกนัและ

ควบคมุโรคและปัจจยัท่ีคกุคามสขุภาพ การตรวจวินิจฉยัและบําบดัสภาวะความเจ็บป่วยและ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน  

อยา่งไรก็ตาม ภารกิจขององค์การสาธารณสขุขึน้อยูก่บัว่า องค์การหรือหน่วยงานนัน้

จดัตัง้ขึน้มาตามกฎหมายใด ดงักรณีตวัอยา่ง ตอ่ไปนี ้
ตวัอย่างที่ 1 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ .ศ. 2545 ซึ่งมีเหตุผลในการ

ประกาศใช้ คือ  ให้คนไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน  

และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย

คา่ใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ และการให้บริการสาธารณสขุของรัฐต้องเป็นไปอย่างทัว่ถึง

และมีประสิทธิภาพ  โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วม
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เท่าท่ีจะกระทําได้  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและ

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่าง

ทั่วถึง  ด้วยเหตุนี  ้ จึงต้องจัดระบบการให้บริการสาธารณสุขท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการ

ดํารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน  โดยมีองค์กรกํากบัดแูลซึง่จะดําเนินการโดย

การมีสว่นร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชนเพ่ือจดัการให้มีระบบการรักษาพยาบาลท่ี

มีประสิทธิภาพทัง้ประเทศ  และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสขุท่ีมี

มาตรฐานด้วยกนัทกุคน  นอกจากนีเ้น่ืองจากในปัจจบุนัระบบการให้ความช่วยเหลือในด้าน

การรักษาพยาบาลได้มีอยูห่ลายระบบ  ทําให้มีการเบกิจ่ายเงินซํา้ซ้อนกนั  จงึสมควรนําระบบ

การช่วยเหลือดงักล่าวมาจดัการรวมกนัเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมในด้านสาธารณสขุมิให้

เกิดการซํา้ซ้อนกนัดงักลา่ว  และจดัระบบใหมใ่ห้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  

ดงันัน้ สํานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติ

บคุคลอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

(1 ) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและ

มาตรฐานคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการดงักลา่ว และคณะกรรมการสอบสวน 

(2) เก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานการบริการสาธารณสขุ 

(3) จดัให้มีทะเบียนผู้ รับบริการ  หน่วยบริการ  และเครือขา่ยหน่วยบริการ 

(4) บริหารกองทนุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(5) จ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุตามท่ีคณะกรรมการกําหนดให้แก่หน่วย

บริการและเครือขา่ยหน่วยบริการ 

(6) ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุของ

หน่วยบริการ 

(7) ดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจํา  และการขอเปล่ียนหน่วย

บริการประจํารวมทัง้ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบข้อมลูของหน่วยบริการ 

(8) กํากบัดแูลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสขุ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด  และอํานวยความสะดวกในการเสนอเร่ือง

ร้องเรียน 

(9) ถือกรรมสทิธ์ิ  มีสทิธิครอบครอง  และมีทรัพยสทิธิตา่งๆ 

(1 0) ก่อตัง้สทิธิและทํานิตกิรรมสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ  เก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
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(1 1 ) เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการในการดําเนินกิจการของสํานกังาน 

(1 2) มอบให้องค์กรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนทํากิจการท่ีอยู่ภายในอํานาจหน้าท่ีของ

สํานกังาน 

(1 3) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน   และเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

(1 4) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอ่ืนบญัญตัใิห้เป็นอํานาจ

หน้าท่ีของสํานักงานหรือตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานมอบหมาย 
 
ตวัอย่างที่ 2  
สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉิน  (กพฉ.) จดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิการแพทย์ฉกุเฉิน พ.ศ. 

2551  ด้วยเหตผุลเพราะการปฏิบตัิการด้านการแพทย์ฉกุเฉินในปัจจบุนัยงัขาดระบบบริหาร

จดัการด้านบคุลากร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือช่วยเหลือผู้ ป่วยฉกุเฉิน รวมทัง้ยงัขาดหน่วยงาน

รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทําให้มีผู้ ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิด

ความบกพร่องในการทํางานของอวัยวะสําคัญ รวมทัง้ทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วย

รุนแรงขึน้โดยไม่สมควร เพ่ือลดและป้องกันความสูญเสียดังกล่าว สมควรกําหนดให้มี

คณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉินขึน้เพ่ือกําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบั

การแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนกําหนดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึน้เป็นหน่วย

รับผิดชอบการบริหารจดัการ การประสานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการเพ่ือให้

เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทําให้ผู้ ป่วยฉุกเฉิน

ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉกุเฉินอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม มีคณุภาพ

มาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตกุารณ์

มากขึน้  

ให้สถาบนัมีอํานาจหน้าท่ี ได้แก่ (มาตรา 1 5) 

 (1 ) จดัทําแผนหลกัเก่ียวกบัการแพทย์ฉกุเฉินเสนอตอ่ กพฉ. 
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 (2) จดัทํามาตรฐานและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระบบการแพทย์ฉกุเฉินเสนอตอ่ กพฉ. 

รวมทัง้กําหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ท่ี กพฉ. 

กําหนด 

(3) จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนา

ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตักิารฉกุเฉิน 

 (4) ศกึษา ค้นคว้า วิจยัและพฒันา รวมทัง้เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉกุเฉิน 

 (5) จดัให้มีการศกึษาและฝึกอบรมการปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวกบัการแพทย์ฉกุเฉิน 

 (6) ประสานงาน ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตักิารฉกุเฉิน 

 (7) เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศท่ีดําเนินงานเก่ียวกบัการแพทย์ฉกุเฉิน 

 (8) เรียกเก็บคา่บริการทางการแพทย์ฉกุเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบนั 

 (9) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ . หรือปฏิบัติการอ่ืนตามท่ี กําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตันีิห้รือกฎหมายอ่ืน หรือท่ี กพฉ. มอบหมาย 

 
ตวัอย่างที่ 3   
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  จัดตัง้ตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ พ.ศ. 2544 เน่ืองจากการบริการด้านสาธารณสขุได้มุ่งท่ีจะ

โน้มนําให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสขุภาพเสียตัง้แต่ในเบือ้งต้น  และส่งเสริมให้มี

การสร้างเสริมสขุภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่ในภาวะสมดลุ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั

อนัตรายจากการบริโภคสรุาและยาสบู  หรือสารอ่ืนท่ีทําลายสขุภาพ  หรือจากพฤติกรรมการ

ดํารงชีวิตท่ีไม่ถูกต้อง  ดังนัน้  เพ่ือท่ีจะให้มีเงินทุนมาดําเนินการดังกล่าว  สมควรจัดตัง้

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขึน้ โดยเก็บเงินบํารุงจากผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีตาม

กฎหมายว่าด้วยสรุาและกฎหมายว่าด้วยยาสบู  เพ่ือใช้ในการสนบัสนนุ รณรงค์  และชีช้วน

ให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ โดยท่ี “กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”  เป็นนิติ

บคุคลมีวตัถปุระสงค์  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพในประชากรทกุวยัตามนโยบาย

สขุภาพแห่งชาต ิ
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(2) สร้างความตระหนกัเร่ืองพฤตกิรรมการเส่ียงจากการบริโภคสรุา  ยาสบู  หรือ

สาร  หรือสิ่งอ่ืนท่ีทําลายสขุภาพ  และสร้างความเช่ือในการสร้างเสริมสขุภาพแก่ประชาชน

ทกุระดบั 

(3) สนบัสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสรุา  ยาสบู  หรือสารหรือสิ่งอ่ืนท่ีทําลาย

สขุภาพ  ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ศึกษาวิจยัหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั  ฝึกอบรมหรือดําเนินการให้มี

การประชมุเก่ียวกบัการสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน  หรือ

องค์กรเอกชน  องค์กรสาธารณประโยชน์  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(6) สนบัสนนุการรณรงค์สร้างเสริมสขุภาพผา่นกิจกรรมตา่งๆ  ในลกัษณะท่ีเป็น

ส่ือเพ่ือให้ประชาชนสร้างเสริมสขุภาพให้แข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดบริโภค

สรุา  ยาสบู  หรือสารหรือสิง่อ่ืนท่ีทําลายสขุภาพ 

 
ตวัอย่างที่ 4 
“องค์การเภสชักรรม” พระราชบญัญัติองค์การเภสชักรรม พ.ศ. 2509  ให้องค์การ

เภสชักรรมเป็นนิตบิคุคล (มาตรา 7) มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้(มาตรา 6) 

(1 ) ผลติยาและเวชภณัฑ์ 

(2) สง่เสริมให้มีการศกึษาและวิจยัการผลติยาและเวชภณัฑ์ 

(3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทัง้วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตยาและ

เวชภณัฑ์ 

(4) ซือ้ ขาย แลกเปล่ียนและให้ซึง่ยาและเวชภณัฑ์ 

(5) ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลติยาและเวชภณัฑ์ 

 
ตวัอย่างที่ 5 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดตัง้ตามพระราชบัญญัติ

สขุภาพแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 มีเจตนารมย์ท่ีวา่ สขุภาพเป็นภาวะของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทาง

กาย  ทางจิต  ทางปัญญา  และทางสงัคม  เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  การวาง

ระบบเพ่ือดแูลแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพของประชาชน  จึงไม่อาจมุ่งเน้นท่ีการจดับริการเพ่ือ
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การรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว  เพราะจะทําให้รัฐและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก  

และจะเพิ่มมากขึน้ตามลําดับ ในขณะเดียวกันโรคและปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพมีการ

เปล่ียนแปลงและมีความยุ่งยากสลบัซบัซ้อนมากขึน้  จําเป็นต้องดําเนินการให้ประชาชนมี

ความรู้เท่าทัน  มีส่วนร่วม  และมีระบบเสริมสร้างสุขภาพและระวังป้องกันอย่างสมบูรณ์  

สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสขุภาพแห่งชาติ  เพ่ือวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย  

ยทุธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสขุภาพของประเทศ  รวมทัง้มีองค์กรและกลไกเพ่ือให้เกิด

การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมจากทกุฝ่าย  อนัจะนําไปสู่เปา้หมายในการสร้าง

เสริมสุขภาพ   รวมทัง้สามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและทัว่ถึง  

ให้  คสช.  จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพ่ือใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มาตรา 46) 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และ

กฎหมายให้สํานกังานมีฐานะเป็นนิตบิคุคลและอยูใ่นกํากบัของนายกรัฐมนตรี 

ให้สํานกังานมีหน้าท่ีและอํานาจ  (มาตรา 27) มีดงันี ้

(1 ) รับผิดชอบงานธุรการของ  คสช.  และคณะกรรมการบริหาร  

(2) ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ

หน่วยงานอ่ืนๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ  และดําเนินการ

เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกนัในระดบันโยบาย  ยทุธศาสตร์และแผนงานด้านสขุภาพ 

(3) สํารวจ  ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ  รวมทัง้สถานการณ์ของระบบ

สขุภาพ  เพ่ือจดัทําเป็นรายงานหรือเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบญัญตันีิ ้

(4) ดําเนินการเพ่ือให้การจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ  และการสนบัสนุนการจดั

สมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ท่ีและสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็บรรลผุลตามมตขิอง  คสช. 

(5) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัตินีห้รือตามกฎหมายอ่ืน  

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ  คสช.  มอบหมาย 
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ตวัอย่างที่ 5 
แพทยสภา จัดตัง้ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 แพทยสภามี

วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่ง

วิชาชีพเวชกรรม 

(2) สง่เสริมการศกึษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ 

(3) สง่เสริมความสามคัคีและผดงุเกียรตขิองสมาชิก 

(4) ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอ่ืนในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการแพทย์และการสาธารณสขุ 

(5) ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับปัญหาการแพทย์และการ

สาธารณสขุของประเทศ 

(6) เป็นตวัแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 

แพทยสภามีอํานาจหน้าท่ี (มาตรา 8) ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รับขึน้ทะเบียนและออกใบอนญุาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(2) พกัใช้ใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบตัรในวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบตัรในวิชาชีพเวช

กรรมของสถาบนัตา่ง ๆ 

(4) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของสถาบันทาง

การแพทย์ 

(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบนัทางการแพทย์ท่ีทําการฝึกอบรมใน (4) 

(6) ออกหนงัสืออนุมตัิหรือวฒุิบตัรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาตา่ง ๆ และออกหนงัสือแสดงวฒุิอ่ืน ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม 
ตวัอย่างที่ 6 
สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีท่ีมาจากการ

วิจยักลไกส่งเสริมการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลโดยสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.)

ต่อมาเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาจดัตัง้ “สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)” พ.ศ. 2552 ขึน้ 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี  22 มิถุนายน  2552 โดยโอนกิจการของ



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  83 

 
 

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (ซึ่งได้แก่สถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล – พรพ.) ไปเป็นของ

สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึง่มีการบริหารจดัการท่ีเป็นอิสระ มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะ มีความคล่องตัว มีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวข้องภารกิจตามกฎหมายจดัตัง้หน่วยงาน 

(1 ) ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของ

สถานพยาบาล รวมทัง้กําหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมิน

การพฒันาและการรับรองคณุภาพของสถานพยาบาล 

(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริม 

สนบัสนนุ และพฒันาคณุภาพของสถานพยาบาล 

(3) ส่งเสริม สนบัสนนุให้เกิดกลไกในการพฒันาระบบการให้บริการท่ีดีมีคณุภาพและ

มาตรฐานความปลอดภยัของสถานพยาบาลอยา่งเป็นระบบ 

(4) ส่งเสริม สนบัสนนุ และดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึง

และใช้ประโยชน์เก่ียวกบัการประเมินการพฒันาและการรับรองคณุภาพของสถานพยาบาล 

(5) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือ

ต่างประเทศ และภาคเอกชนท่ีดําเนินการเก่ียวกับการประเมิน การพฒันา และการรับรอง

คณุภาพของสถานพยาบาล 

(6) จัดทําหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจ

กระบวนการเก่ียวกบัการประเมินการพฒันาและการรับรองคณุภาพของสถานพยาบาล 
 
2. หลักการมอบอาํนาจ 

2.1 การมอบอาํนาจให้ปฏิบัตริาชการแทน 
        โดยท่ีสภาพปัญหาของระบบราชการไทยท่ีผ่านมาประการหนึ่งคือความลา่ช้าในการ

ปฏิบตัิงานซึง่มีผลทําให้ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สาเหตท่ีุทําให้การ

บริหารราชการมีความล่าช้านัน้เกิดจากหลายสาเหต ุและสาเหตปุระการสําคญัประการหนึ่ง

คือ งานภาคราชการมีขอบเขตกว้างขวาง และมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานมาก ซึ่งการแก้ไข

ปัญหาในเร่ืองนีต้้องแก้ไขด้วยการกระจายอํานาจการตดัสินใจ เพ่ือมิให้ทกุเร่ืองไปกระจกุตวั

อยู่ท่ีผู้บงัคบับญัชาเพียงผู้ เดียว กล่าวคือถ้าเร่ืองใดท่ีต้องมีการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ การ
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อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบตัิราชการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ

ผู้บงัคบับญัชาตําแหน่งใด ก็ต้องให้มีการมอบอํานาจการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆเหล่านัน้ลง

ไปสูผู่้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเร่ืองนัน้โดยตรง แตโ่ดยท่ีมาตรา 

38 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้กําหนดเร่ืองการมอบ

อํานาจไว้เคร่งครัดมาก กล่าวคือได้กําหนดตําแหน่งของบคุคลเจ้าของอํานาจท่ีจะเป็นผู้มอบ

อํานาจและตําแหน่งของบคุคลผู้ รับมอบอํานาจไว้ตายตวั จงึทําให้การมอบอํานาจดงักลา่วไม่

สามารถมอบอํานาจให้แก่ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีในเร่ืองนัน้โดยตรง 

ตัวอย่างเช่น ในเร่ืองการอนุมัติ หรือการออกใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการบางอย่างซึ่ง

กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของอธิบดี กรณีเช่นนีแ้ม้ว่าจะเป็นอํานาจตามกฎหมายแต่ก็

มิใช่อํานาจเฉพาะตวั แต่อธิบดีสามารถมอบอํานาจการออกใบอนุญาตดงักล่าวให้แก่รอง

อธิบดี ผู้ อํานวยการกอง หวัหน้าสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือผู้ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

ได้ตามมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เท่านัน้ 

จากปัญหาและอปุสรรคท่ีกลา่วข้างต้นทําให้การมอบอํานาจมีการกระจกุตวัและเป็นอปุสรรค

ตอ่การบริหารราชการแผน่ดนิเป็นอยา่งมาก 

        นอกจากนี ้ในปัจจบุนักระทรวงต่างๆ ได้มีการจดัตัง้ศนูย์บริการร่วมตามท่ีได้กําหนด

ไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดี พ.ศ.2546 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ

กฎอืนใดให้ได้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเป็นการสร้างมาตรการในการลดขัน้ตอน

ในการขอรับบริการจากภาครัฐในการท่ีประชาชนไม่ต้องลําบากและเสียเวลาในการติดตอ่กบั

ราชการ แตป่รากฏว่ามีงานบริการหลายเร่ืองท่ีไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จสิน้กระบวนงาน

ได้ท่ีศนูย์บริการร่วม โดยจะต้องส่งกลบัไปยงัผู้ มีอํานาจวินิจแยของแต่ละส่วนราชการเพื่อสัง่

การ อนุมตัิ หรืออนุญาตก่อน ทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่ประชาชน ฉะนัน้ จึง

ควรท่ีจะให้ผู้ มีอํานาจในการอนุมัติ การอนุญาต การออกคําสั่ง การปฏิบัติราชการหรือ

ดําเนินการอ่ืนตามกฎหมาย หรือกฎอ่ืน สามารถมอบอํานาจในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้กับผู้ มี

หน้าท่ีปฏิบตัิงานในศนูย์บริการร่วมดงักล่าวได้ จากปัญหาและอปุสรรคท่ีกล่าวข้างต้น จึงมี

การแก้ไขในสว่นของหลกัการในเร่ืองการมอบอํานาจใหม่ โดยไม่จํากดัตําแหน่งของผู้ รับมอบ

อํานาจทําให้สามารถมอบอํานาจลงไปได้ถึงระดบัผู้ปฏิบตัิงานโดยตรง การกําหนดให้มีการ
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มอบอํานาจต่อได้ รวมทัง้ให้มีการมอบอํานาจให้แก่ผู้ ดํารงตําแหน่งในกระทรวงได้เช่นกัน 

ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถปฏิบตังิานได้คลอ่งตวัมากขึน้ 

        พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ได้บญัญัติ

แยกการมอบอํานาจออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การมอบอํานาจการปฏิบตัริาชการทัว่ไป และการ

มอบอํานาจการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบญัญัติให้ออกใบอนุญาตหรือท่ีบญัญัติผู้ มีอํานาจ

อนญุาตไว้เป็นการเฉพาะ 
2.1.1 การมอบอาํนาจการปฏิบัตริาชการทั่วไป  
บญัญตัไิว้ในมาตรา 38 ดงันี ้

        มาตรา 38 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ

ดําเนินการอ่ืนท่ีผู้ ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสัง่ใด หรือมตขิองคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

หรือคําสัง่นัน้ หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนัน้มิได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็น

อย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้ ผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้อาจมอบอํานาจให้ผู้ ดํารง

ตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกนัหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นผู้ปฏิบตัิ

ราชการแทนได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

        พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

ตลอดจนการมอบอํานาจให้ทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดี  หรือกําหนด

หลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือท่ีผู้ รับมอบอํานาจต้องปฏิบตัก็ิได้ 
        2.1.2 การมอบอํานาจการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ออกใบอนุญาต
หรือทีบั่ญญัตผู้ิมีอาํนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ  

การมอบอํานาจการอนุญาตตามกฎหมายได้บญัญัติไว้มาตรา 38 วรรคสามและ

วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยเฉพาะพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 ดงัตอ่ไปนี ้

        “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงัคบักบัอํานาจในการอนญุาตตามกฎหมายท่ีบญัญตัิให้

ต้องออกใบอนุญาตหรือท่ีบญัญัติผู้ มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนัน้ให้ผู้

ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดงักล่าวมีอํานาจมอบอํานาจให้ข้าราชการซึ่งเป็น

ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้วา่ราชการจงัหวดัได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

ในกรณีมอบอํานาจได้ตอ่ไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผู้มอบอํานาจกําหนด 
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        ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดรายช่ือกฎหมายท่ีผู้ ดํารงตําแหน่งซึง่มีอํานาจตามกฎหมายดงักลา่ว

อาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

ดงักลา่วก็ได้” 

         
2.2 วิธีการมอบอาํนาจ  
มาตรา 38 วรรค 5 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 ได้

บญัตัใิห้การมอบอํานาจต้องทําเป็นหนงัสือ 

2.2.1 การมอบอํานาจช่วง มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบบัท่ี 

7) พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติถึงการมอบอํานาจช่วงไว้ว่าเม่ือมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้ รับมอบ

อํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจนัน้ โดยผู้มอบอํานาจจะกําหนดให้ผู้ รับมอบอํานาจมอบ

อํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบตัิราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไข

ในการใช้อํานาจนัน้ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอํานาจให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด

คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัต้องมอบอํานาจต่อไปให้รองผู้ว่า

ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดัหรือหวัหน้าสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องในจงัหวดัก็ได้ 

2.2.2 การรักษาราชการแทน มาตรา 41 ถึงมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้กําหนดถึงหลกัเกณฑ์การ

รักษาแทนในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบตัริาชการได้ หรือกรณีมีตําแหน่งวา่งลงและยงัไมมี่การแตง่ตัง้

ผู้ ใดเข้ามาดํารงตําแหน่งนัน้ไว้ สรุปได้ดงันีคื้อ 

        (1) ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบตัิราชการได้ ให้รองนายกรัมนตรี เป็นผู้ รักษา

ราชการแทน 

        ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคน

หนึง่เป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        ถ้าไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิราชการได้ให้

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ รักษาราชการแทน 
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        (2) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรี

ช่วยวา่การกระทรวงคนใดคนหนึง่เป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        ถ้าไมมี่ผู้ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัริาชการได้ 

ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง (ซึง่อาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อ่ืนก็ได้) เป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        (3) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งปลดักระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิราชการได้ ให้

รองปลดักระทรวงเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        ถ้ามีรองปลดักระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานกันายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแตง่ตัง้รองปลดักระทรวงคนใดคนหนึง่เป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        ถ้าไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้

นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานกันายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตัง้ข้าราชการใน

กระทรวงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า (เช่น ผู้ตรวจราชการระดบั 10 หรือ

อธิบดีกรมหนึง่กรมใด) เป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        (4) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง

อธิบดีเป็นผู้ รักษาราชการแทน 

        ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลดักระทรวงแต่งตัง้รองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษา

ราชการแทน 

        ถ้าไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิราชการได้ ให้ปลดักระทรวง

แต่งตัง้ข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี (เช่น ผู้ เช่ียวชาญพิเศษ) หรือ

ข้าราชการตัง้แต่ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน้ไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ รักษาราชการ

แทน 

        แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการฏิบตัิราชการในกรมนัน้ นายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงจะแตง่ตัง้ข้าราชการคนใดคนหนึง่ซึง่ดํารงตําแหน่งไมต่ํ่ากว่ารอง

อธิบดีหรือเทียบเท่า ( ซึง่อาจจะอยูท่ี่กรมอ่ืน ) เป็นผู้ รักษาราชการแทนก็ได้ 
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        (5) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิราชการได้ อธิบดี

จะแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตัง้แตตํ่าแหน่ง

หวัหน้ากองหรือเทียบเท่าขึน้ไปเป็นผู้ รักษาราชการแทนได้ 

        (6) ให้ผู้ รักษาราชการแทนตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯมี

อํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผึง่ตนแทน 

        (7) ในกรณีท่ีผู้ รักษาราชการแทนผู้ ดํารงตําแหน่งใดมอบอํานาจให้ผุ้ ดํารงตําแหน่งอ่ืน

ปฏิบตัริาชการแทน ให้ผู้ปฏิบตัริาชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผู้ซึง่มอบอํานาจ 

        (8) ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตง่ตัง้ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจ

หน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้ รักษาราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ี

เช่นเดียวกบัผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้ในการรักษาราชการแทน 

 
3. การปฏิบัตริาชการทางปกครอง 

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจในการออกกฎ คําสัง่หรือการกระทํา

อ่ืนใด ซึ่งจําเป็นต้องชอบ/ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ตอน หรือวิธีการอนั

เป็นสาระสําคญัท่ีกําหนดไว้ และไมมี่ลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม ไมส่ร้างภาระ

ให้เกิดกบัประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดลุพินิจโดยชอบ 

สาระสําคญัของ”คําสัง่ทางปกครอง” ตามพระราชบญัญตันีิ ้

1. เป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าท่ี 

2. เป็นการใช้อํานาจรัฐ โดยจะต้องเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย เพราะ 

โดยหลกัการแล้ว “คําสัง่ทางปกครอง” เป็นการใช้อํานาจฝ่ายเดียวบงัคบัแก่เอกชน

โดยท่ีเอกชนไม่จําต้องสมคัรใจยินยอมด้วย และมีความหมายในตวัว่ากรณีจะต้องไม่ใช่การ

ใช้อํานาจทางนิตบิญัญตั ิทางตลุาการ หรือการกระทําของรัฐสภาหรือศาล 

3. เป็นการกําหนดสภาพทางกฎหมาย ซึง่ต้องมุง่ประสงค์ให้กําหนดผลทาง 

กฎหมายอันเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดขึน้ เช่น ออกคําสั่ง

อนุญาตให้ตัง้โรงงาน เป็นต้น องค์ประกอบในการมุ่งต่อผลนีจ้ึงทําให้ “คําสัง่ทางปกครอง” 

แตกต่างไปจากการกระทําท่ีก่อให้เกิดความรับผิด และองค์ประกอบนีทํ้าให้เจตนาในการมุ่ง

ต่อผลมีความสําคญัต่อความสมบูรณ์ของนิติกรรม แต่ไม่ว่าจะมุ่งประสงค์ในทางใด หาก

กระทบถึงสทิธิหน้าท่ีของบคุคล ก็ถือวา่เข้าขา่ยการเป็น”คําสัง่ทางปกครอง” 
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4. ก่อให้เกิดผลเฉพาะกรณี  จะต้องกระทําโดยมุง่กําหนดสภาพทาง 

กฎหมายท่ีเป็นอยู่ในกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การออกใบอนญุาตให้ก่อสร้างอาคาร 

คําสัง่ทางปกครองโดยสภาพจะต้องมุ่งใช้บงัคบักบับุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยตรง แต่ในคําสัง่

จะไม่ระบช่ืุอบคุคลไว้ก็ได้ และอาจเป็นคําสัง่รวมหรือคําสัง่ทัว่ไปท่ีใช้บงัคบักบักลุม่บคุคลใดก็

ได้ เช่น ตํารวจจะออกคําสัง่ห้ามการชมุนมุในสถานท่ีแห่งหนึง่แห่งใด หรือห้ามบคุคลเข้าไปใน

อาคารท่ีมีสภาพตอ่การเส่ียงตอ่การพงัทลาย 

5. คําสั่งทางปกคอรงมีผลภายนอกโดยตรง ชีใ้ห้เห็นว่าคําสั่งทางปกครองเกิดขึน้

เม่ือใดโดยตราบใดท่ียงัมีผลปรากฏอยู่ภายในก็ยงัเป็นเพียงการเตรียมการหรือพิจารณาเพ่ือ

ออกคําสัง่ทางปกครองเท่านัน้ และเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณาจะเปล่ียนแปลงเช่นใดก็ได้ คําสัง่จะมี

ผล  ภายในหรือภายนอกนัน้ ต้องพิจารณาเนื อ้หาของคําสั่งเป็น สําคัญ  เช่น  การท่ี

ผู้ บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาไปดําเนินการออกคําสั่งรือ้ถอน กรณีนีย้ังเป็นเร่ือง

ภายในองค์กรของหน่วยงานนัน้ ทัง้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นอวยัวะส่วนหนึ่ง

ขององค์กร แต่ในกรณีท่ีผู้ ใต้บงัคบับญัชาละเลยไม่ออกคําสัง่รือ้ถอนตามเวลาท่ีถูกสัง่ไว้ ถ้า

ผู้บงัคบับญัชามีคําสัง่ลงโทษตดัเงินเดือนผู้ใต้บงัคบับญัชา คําสัง่ลงโทษนีจ้งึเป็นเร่ืองระหว่าง

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา จึงไม่ใช่เร่ืองภายในองค์กรอีกตอ่ไป คําสัง่ลงโทษจึงเป็น 

“คําสัง่ทางปกครอง” 

 
3.1 การออกคาํส่ังทางปกครอง 
ความหมาย สามารถแยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี 

1. ความหมายโดยแท้ ตามพระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 5 “การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึน้

ระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สวงน ระงบั หรือมีผลกระทบต่่อสถานภาพ

หรือสิทธิหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสัง่การ การอนุญาต 

การอนุมตัิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง

การออกกฎ” 

2. ความหมายโดยผลของกฎหมาย ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2543) ได้แก่  

1) การดําเนินการเก่ียวกบัการจดัหาหรือให้สทิธิประโยชน์ ในกรณีดงันี ้
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1. การสัง่รับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปล่ียน ให้เช่า ซือ้ เช่าหรือให้ส้ิทธิ

ประโยชน์ 

2. การอนมุตัสิัง่ซือ้ จ้าง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สทิธิประโยชน์ 

3. การสัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลกัษณะ

เดียวกนั 

4. การสัง่ให้เป็นผู้ ทิง้งาน 

2) การให้หรือไมใ่ห้ทนุการศกึษา 

องค์ประกอบของคําสัง่ทางปกครอง 

1. เป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าท่ี 

2. เป็นการใช้อํานาจปกครองตามกฎหมายฝ่ายเดียว 

3. เป็นการสร้างนิตสิมัพนัธ์ขึน้ระหวา่งบคุคล 

4. มีผลเฉพาะกรณี (รูปธรรม มีผลเฉพาะราย) จะเก่ียวข้องกับ กรณี “คําสั่ง

ทั่วไปทางปกครอง/คําสัง่ทางปกครองทั่วไป (General Order) มีลกัษณะการผสมระหว่าง 

“กฎ” กบั “คําสัง่ทางปกครอง”  

5. มีผลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ายปกครอง ใช้พิจารณาเปรียบเทียบกับ 

มาตรการภายในฝ่ายปกครอง 
การใช้อาํนาจปกครองกรณี “มอบอาํนาจ” 
ดงัท่ีกล่าวมาในหวัข้อก่อนหน้านี ้หลกัการมอบอํานาจคือ การปฏิบตัิราชการแทน 

กฎหมายไมใ่ห้อํานาจ จะ “มอบไมไ่ด้” กฎหมายกลางท่ีเก่ียวข้อง คือ พระราชบญัญตัริะเบียบ

บริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 381 

“เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจมิได้อยู่ในฐานะ “ตวัแทน” ของเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอํานาจ 

แตเ่ป็นการใช้อํานาจของผู้ รับมอบอํานาจเลยโดยตรง จนกว่าจะถกูเพิกถอน ผู้มอบอํานาจ มี

หน้าท่ี ตดิตาม กํากบั ตดิตามผลแนะนําแก้ไข เท่านัน้” 

คําสัง่ทางปกครองท่ีออกโดย “คณะกรรมการ” 

1. คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบครบจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

                                                        
1 เปรียบเทียบกบั : การรักษาราชการแทน (หมายถงึ มีผู้ ดํารงตําแหน่งแตทํ่างานไมไ่ด้ มาตรา 41) สว่นการ

รักษาการในตําแหน่ง (หมายถงึไมมี่ผู้ ดํารงตําแหน่งเลย) 
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2. ต้องเกิดจากท่ีประชมุ ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

3. ต้องครบองค์ประชมุฟ้องศาลปกครอง ได้โดยไม่ต้องอทุธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีออก

คําสั่ง  ชอบ ท่ีจะฟ้ องค ดีต่อศาลปกครองได้ โดยตรงตามมาตรา  44 และ  48 แห่ ง

พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายปรากฏในมาตรา 9 (1) พระราชบัญญัติ

จดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

คดีพิพาทเก่ียวกบัการกระทําฝ่ายเดียวของ

หน่วยงานทางปกครอง/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 

เง่ือนไขความชอบด้วยกฎหมาย 

1. ไม่มีอํานาจ/นอกเหนือ  เจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสัง่ มาตรา  12 

2. ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อเท็จจริงอันเป็น

เหตใุห้เกิดอํานาจออกคําสัง่ทางปกครอง 

“วัตถุประสงค์ของคําสั่งทางปกครอง” (เชิง

เนือ้หา) 

3. ไม่ถกูต้องตามรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีการ 

อนัเป็นสาระสําคญั 

เชิง “รูปแบบ” ของคําสัง่ทางปกครอง 

4. ไม่สจุริต  

 

“ความมุ่งหมายของคําสัง่ทางปกครอง” (เชิง 

เนือ้หา) 

5. เป็นการเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจออกคําสั่ง

ทางปกครอง” “วัตถุประสงค์ของคําสั่งทาง

ปกครอง” (เชิงเนือ้หา) มาตรา 30 รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 (เลือกปฏิบตั)ิ 

6. สร้างขัน้ตอนโดยไม่จําเป็น/สร้างภาระให้ 

เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร 

ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอํานาจออกคําสั่ง

ทางปกครอง” “วัตถุประสงค์ของคําสั่งทาง

ปกครอง” (เชิงเนือ้หา) มาตรา 29 รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 (สร้างภาระ พิจารณาหลกัพอสมควร

แก่เหต)ุ 

7. ใช้ดลุยพินิจโดยมิชอบ  “ความมุ่งหมายของคําสั่งทางปกครอง” (เชิง

เนือ้หา) 
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ดุลพนิิจ (Discretionary Power) 
อํานาจท่ีกฎหมายมอบให้ฝ่ายปกครอง แยกได้ 2 ลกัษณะ เป็นอํานาจผกูพนั (Tied 

Power/Bound Power) สาระสําคญั คือ เสรีภาพในอนัท่ีจะเลือก “วินิจฉัย” หรือ “ตดัสินใจ” 

ซึง่ขึน้อยูก่บับทบญัญตัขิองกฎหมาย 

การตีความบทบญัญตัขิองกฎหมายกรณีดลุยพินิจ 

1. กรณีกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพ พึงตีความคําว่า “มีอํานาจ” เป็น 

“ดลุยพินิจ” 

2. กรณีให้สทิธิหรือประโยชน์ พงึตีความคําวา่ “มีอํานาจ” เป็น “มีหน้าท่ี” 
คาํส่ังทางปกครอง 
1. อํานาจหน้าท่ีขององค์กรฝ่ายปกครองและองค์กรเจ้าหน้าท่ีผู้ ออกคําสั่งทาง

ปกครอง (มาตรา 12 พระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

1) เร่ือง ท่ีมีอํานาจ  

2) พืน้ท่ี ท่ีมีอํานาจ 

3) ตําแหน่ง ขององค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีอํานาจ 

4) ตวับคุคล ท่ีมีอํานาจในตําแหน่งตามมาตรา19 

2. กระบวนการและขัน้ตอนในการออกคําสัง่ทางปกครอง 

1) การกําหนดคูก่รณีในคําสัง่ทางปกครอง มาตรา 5 

2) การตรวจสอบความสามารถในการมีส่วนร่วมและความสามารถกระทําการ
ในกระบวนพิจารณาทางปกครองของคูก่รณี มาตรา 22 

3) การตรวจสอบเหตุแห่งการไม่สามารถทําคําสัง่ทางปกครองได้ขององค์กร
เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอํานาจ (การไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก มาตรา 13 และ

การไมเ่ป็นการกลางโดยสภาพภายใน มาตรา 16 

4) การแสวงหาและตรวจสอบพยานหลกัฐานตามหลกัการค้นหาความจริงโดย
การไต่สวนหรือการค้นหาความจริงในทางเนือ้หา (ไม่ผูกพนัพยานท่ีคู่กรณี

นําเสนอ) มาตรา  28 มาตรา 29 

5) การรับฟังคู่กรณีและการให้คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐาน
ของตน มาตรา  30 (อนโุลมนําไปใช้กบัการนําทนายมาด้วย มาตรา  23) 

6) การให้สทิธิคูก่รณีในการตรวจดเูอกสาร 
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3. ระยะเวลาในการออกคําสัง่ทางปกครอง 

1) ถ้าเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ ถ้าเลยระยะเวลาดงักลา่ว ผลทํา

ให้เป็นคําสัง่ทางปกครองท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย 

2) กรณีไม่ใช่เป็นระยะเวลาเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่เป็นการเร่งรัดให้

ปฏิบตัริาชการ ถ้าเลยระยะเวลา ไมมี่ผลให้คําสัง่ทางปกครองนัน้ไมช่อบด้วย

กฎหมาย ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคําสั่ง เช่น  กําหนดให้

พิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนั 

4. แบบของคําสัง่ทางปกครอง มาตรา 34 

กรณีการแจ้งด้วยวาจาแล้วมีหนังสือยืนยันอีกที คําสัง่ฯ มีผลตัง้แต่ได้รับแจ้งด้วย

วาจา การยืนยนัไมมี่ผลกระทบตอ่การมีผล 

5. การให้เหตผุลประกอบการออกคําสัง่ทางปกครอง 

1) กรณีทําเป็นหนงัสือ ต้องมี มาตรา  37 ถ้าวิธีอ่ืนไม่ต้องมี แตอ่ย่างน้อยต้องมี

ข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง ข้อพิพาทและเหตุ  ถ้า

สนบัสนนุการใช้ดลุยพินิจ 

2) ผลของการไม่ให้เหตุผล  ถือเป็นคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหาก

ก่อให้เกิดความเสียหายฟอ้งละเมิดได้ 

3) แต่ทัง้นี  ้ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ใช้ “ดุยพินิจ” โดยไม่ต้องให้เหตุผลก็ไม่

จําต้องให้ เช่น พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 นว 48 เบญจ  (อ.

721/2555) 

6. การจดแจ้งสทิธิอทุธรณ์โต้แย้งคําสัง่ทางปกครอง มาตรา 40 

1) ถ้าไม่จด ไม่ถึงขนาดเป็นคําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่ีอาจถกู

เพิกถอน (มีผลสมบูรณ์) แต่ระยะเวลาจะขยายเป็น 1 ปี ตามมาตรา 40 

วรรค 2 

2) กรณีออกโดยรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ พิจารณาตามมาตรา 50 วรรค 2 

และ 3 พรบ.จดัตัง้ศาลฯ ต้องระบวุิธีการย่ืนคําฟ้องและระยะเวลา ถ้าไม่ระบุ

ระยะเวลา จะขยายเป็น 1 ปีนบัแตว่นัรับคําสัง่ฯ 
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ประเดน็ “เชิงรูปแบบ” กับ วิธีพจิารณาความ 
กฎ/คําสัง่ทางปกครอง ท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยขัน้ตอนหรือวิธีการอนัเป็นสาระสําคญั 

“ไมใ่ช่ปัญหาอนัเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย” ท่ีศาลอาจยิบยกขึน้วินิจฉยัได้ 

กรณีท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยท่ีศาลอาจหยิบยก ได้แก่ 

1. อํานาจกระทําาการของเจ้าหน้าท่ี/หน่่วยงานทางปกครอง 

2. การกระทํานอกเหนืออํานาจ 

3. คดีพิพาทเก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิด ปัญหาวา่บคุคลใดจะต้องรับผิด

ชดใช้เงินตามจํานวนท่ีกลา่วในฟอ้ง หรือไม ่

4. สญัญาทางปกครอง เป็นโมฆะ หรือไม ่

เหตผุลท่ีคําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยงัสามารถมีผลทางกฎหมาย

ได้ พราะ 

1) เป็นเร่ืองนิตนิโยบายท่ีฝ่ายนิตบิญัญตัิจะได้บญัญตัติามหลกัทฤษฎีกฎหมาย
ปกครอง 

2) ในทางทฤษฎีต้องแยกความชอบด้วยกฎหมายและความไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ออกจากความมีผลในทางกฎหมาย และความไม่มีผลในทาง

กฎหมาย (โมฆะ) ออกจากกนั 

3) ความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเร่ืองท่ีจดัอยู่ในส่วน

ขององค์ประกอบ ส่วนความมีผลหรือไม่่มีผลในทางกฎหมายเป็นเร่ืองท่ี

จดัอยู่ใ่นส่ว่นของ “ผลในทางกฎหมาย” 

4) หากยอมรับให้ผู้ ได้ รับคําสั่งทางปกครองกล่าวอ้างได้ว่า ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  ตนไม่ปฏิบัติ  การบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปด้วยความ

ยากลําบาก 

5) มาตรา 42 ของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ ไม่ได้บญัญตัิว่า เป็น

คําสัง่ท่ีชอบ/ไม่ชอบด้วยกฎหมายการมีผล ต่อเม่ือ “ได้รับแจ้ง” (ไปถึง) ไม่

จําเป็นต้องทราบเนือ้หา 
ลักษณะของคาํส่ังทางปกครองที่ชอบและที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
คําสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายบางครัง้ก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสงัคม

ส่วนรวมได้ จึงอาจต้องถกูเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกผลของคําสัง่เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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ดงันัน้ คําสัง่ทางปกครองไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือก็อาจมีการเพิกถอนได้ เพียงแต่การ

เพิกถอนคําสัง่ทางปกครองจะต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีแตกตา่งกนั 
การเพกิถอนทัง้หมดและการเพกิถอนบางส่วน 
การเพิกถอนคําสัง่ทางปกครองอาจกระทําได้หลายลักษณะ คําสัง่ทางปกครองท่ี

ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าไม่มีผลกระทบต่อผู้ ใดหรือมีผลกระทบต่อบางคนแต่มี

ประโยชน์สาธารณะท่ีสําคญัมาเก่ียวข้องอาจมีการเพิกถอนไปทัง้หมด 

ในบางกรณีคําสัง่ทางปกครองอาจไม่ขดัต่อกฎหมายเสียทัง้หมดหรืออยู่ในดลุพินิจ

การใช้กฎหมายว่าจะสมควรปฏิบัติเช่นใด การเพิกถอนผลของคําสั่งทางปกครองเพียง

บางส่วนก็อาจเกิดขึน้ได้ และโดยท่ีคําสัง่ทางปกครองเป็นการกําหนดให้เกิดผลในกฎหมาย 

ความมีอยู่ของคําสั่งทางปกครองจึงมีผลต่อสภาพการณ์ท่ีเก่ียวข้องในห้วงเวลาหนึ่ง ผล

บางสว่นของคําสัง่จงึอาจแยกออกเป็น 2 กรณีคือ 

(๑) การเพิกถอนบางสว่นในแง่สาระ 

ในกรณีท่ีเนือ้หาส่วนใดของคําสัง่ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถกูต้อง ก็

อาจเพิกถอนเพียงเนือ้หาสว่นนัน้ 

 (2)  การเพิกถอนบางสว่นในแง่เวลา 

ในกรณีของคําสัง่ทางปกครองท่ีมีผลทางกฎหมายสืบเน่ืองระยะเวลาหนึ่ง การเพิก

ถอนบางสว่นโดยไมย้่อนหลงัไปเป็นสญูตัง้แตว่นัท่ีคําสัง่ทางปกครองมีผลก็อาจกระทําได้ โดย

ขึน้อยูก่บัความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมของสภาพข้อเท็จจริง 

                      วนัท่ีคําสัง่มีผล    วนัเพิกถอน  

  

 ผลย้อนหลงั     ผลในอนาคต 

 

 

 มีผลย้อนหลงัไปขณะหนึง่         มีผลในอนาคตอยูข่ณะหนึง่ 

 

คําสัง่ทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย คือ คําสัง่ทางปกครองท่ีออกมาโดยสอดคล้อง

กบัเง่ือนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายทุกประการ(ทัง้แบบพิธีและเนือ้หา) ถ้าไม่สอดคล้อง
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ย่อมเป็น “คําสัง่ทางปกครองท่ีมีความบกพร่อง” และถือว่าเป็นคําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

คําสัง่ทางปกครองท่ีมีความบกพร่อง 

1) บกพร่องรุนแรง ผลคือ เป็น “โมฆะ” 

2) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รุนแรง เห็นประจกัษ์ เป็น คําสัง่ทางปกครองท่ีอาจถกู

เพิกถอน แต่มีผลทางกฎหมายแล้ว (เป็นไปตามหลกัความมัน่คงของ“นิติฐานะ” กับ “การ

คุ้มครองความเช่ือถือของผู้ ท่ีสจุริต” 

3) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกระบวนการ หรือ ขัน้ตอนแต่หากมีการแก้ไขเยียวยามาตรา 

41 (เป็นเง่ือนไขทางแบบพิธี ต้องกระทําในระยะเวลาท่ีอทุธรณ์ได้ ถ้าเลยระยะเวลาอทุธรณ์

จะมี “ผลบงัคบัผกูพนั” ทนัที) 

4) รูปแบบขัน้ตอนท่ีไมเ่ป็นสาระสําคญั มีผลไมอ่าจเพิกถอนได้ 

5) ผิดหลงเลก็น้อยท่ีอาจแก้ไขเพิ่มเตมิได้มาตรา 43 มีผลสมบรูณ์เลย 

6) ไมไ่ด้จดสทิธิอทุธรณ์ขยายเป็น 1 ปี ตามมาตรา 40 

เหตแุห่งความเป็นโมฆะของคําสัง่ทางปกครอง 

1. คําสั่งทางปกครองนัน้ได้ออกมาเป็นหนังสือ แต่ไม่ปรากฏว่าในหนังสือนัน้ว่า

หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานท่ีออกคําสัง่ทางปกครองดงักลา่ว 

2. คําสัง่ทางปกครองออกโดยฝ่าฝืนแบบตามท่ีกฎหมายกําหนด (เหตผุลท่ีต้องมีแบบ 

แน่นอน ระมดัระวงั ยตุธิรรม) 

3. คําสัง่ทางปกครองนัน้เป็นคําสัง่ทางปกครองท่ีเรียกร้องให้ผู้ รับคําสัง่กระทําการท่ี

ไมอ่าจปฏิบตัไิด้ตามความเป็นจริง 

4. คําสัง่ทางปกครองนัน้เรียกร้องให้ผู้ รับคําสัง่กระทําการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และจะสง่ผลให้ผู้ รับคําสัง่ได้รับโทษในทางอาญา 

5. คําสัง่ทางปกครองนัน้มีเนือ้หาท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี ผล

ของคําสัง่ทางปกครองท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย (โมฆะ) 

1. บงัคบัทางปกครองไมไ่ด้ 

2. แก้ไขเยียวยาไมไ่ด้เพราะไมมี่การใดเกิดขึน้จากผล 

3. ไม่มีระยะเวลา ผู้ มีส่วนได้เสียอาจหยิบยกความเป็นโมฆะขึน้ได้ แม้คู่กรณีไม่ได้

กลา่วอ้าง 
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4) ไมต้่องเพิกถอน ใช้วิธีการประกาศความเป็นโมฆะแทน 

 
3.2  กระบวนพจิารณาทางปกครอง 
3.2.1  ช้ันการเข้าสู่กระบวนพิจารณาทางปกครอง 
1) “เจ้าหนา้ที ่จะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

บคุคลท่ีทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใด ต้องได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งซึง่

มีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนัน้ การพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใดท่ีทํา

โดยบุคคลท่ีไม่เคยได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองใน

เร่ืองนัน้เลยไม่ว่าเวลาใด ๆ แต่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งดงักล่าวย่อมไม่ชอบด้วย

กฎหมาย และในสายตาของกฎหมายแล้ว ถือวา่เป็นโมฆะ โดยสภาพแล้ว การแต่งตัง้บุคคล

ให้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองก็เป็นคําสัง่ทางปกครองเช่นกัน  

ขาดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตัง้ไม่ชอบ อันเป็นเหตุให้ผู้นัน้ต้องพ้นจาก

ตาํแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นัน้ได้ปฏิบตัิไปตาม

อํานาจหน้าท่ี 

2) “เจ้าหนา้ที”่ จะตอ้งเป็นผูมี้อํานาจหนา้ทีใ่นเร่ืองนัน้ 

“มาตรา 12 คําสัง่ทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีใน

เร่ืองนัน้” หมายความวา่ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองหนึง่เร่ืองใด

อาจเป็น “เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง” “เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอํานาจ

ทําการพิจารณาทางปกครอง” 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะมีอํานาจทําการพิจารณา

ทางปกครองได้ตามกฎหมาย ก็ต่อเม่ือตนได้รับมอบอํานาจนัน้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย   

การมอบอํานาจต้องทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไว้ เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจทําการ

พิจารณาทางปกครองจะมอบอํานาจนัน้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีอ่ืนต่อไปอีกช่วงหนึ่งไม่ได้  มี

ข้อยกเว้น เช่น พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 มาตรา 39 

การมอบอํานาจให้ทําการพิจารณาทางปกครองแทน เป็นการโอนอาํนาจดงักลา่ว

จากเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอํานาจไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ จึง

ไมไ่ด้ทําการพิจารณาทางปกครองในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของเจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอํานาจ แตทํ่าการ

เช่นว่านัน้ในนามของตนเอง ดงันัน้ ตราบใดท่ียงัไม่ได้เพิกถอนการมอบอํานาจ เจ้าหน้าท่ีผู้
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ทรงอํานาจ  จะสอดเข้าไปทําการพิจารณาทางปกครองแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจมิได้ 

เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอํานาจคงมีแต่เพียงอํานาจหน้าท่ีกํากบัติดตามผลการพิจารณาทางปกครอง

ของผู้ รับมอบอํานาจ และแนะนําแก้ไขการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบ

อํานาจเท่านัน้ 

3) คณะกรรมการทีมี่อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นี ้มีบทบญัญัติ ในหมวด 

5 วา่ด้วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง มาตรา 75 มาตรา 84   

  หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความดํารงอยู่ในทางกฎหมายและการดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง  

(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุตวับุคคล มาตรา 75  การแต่งตัง้กรรมการใน

ลกัษณะท่ีเป็นผู้ทรงคณุวฒุิให้แตง่ตัง้โดยระบตุวับคุคล  

(2) คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบครบจํานวน ท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

คณะกรรมการซึง่มีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใด ต้องมีองค์ประกอบครบ 

(3) การพิจารณาทางปกครองต้องทําโดยท่ีประชมุของคณะกรรมการคณะนัน้ 

ความมุ่งหมายดังกล่าวของกฎหมายจะปรากฏเป็นจริงขึน้มาได้ ก็แต่โดยการท่ี

คณะกรรมการคณะนัน้ประชมุกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะต้องออกคําสัง่ทางปกครองเท่านัน้ 

ในการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือทําการพิจารณาทางปกครองแต่ละครัง้ ประธาน

กรรมการจะต้องเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ

คดิเห็นและในการตดัสินใจ ด้วยเหตนีุ ้ประธานกรรมการจงึต้องนดัประชมุ ซึง่มาตรา 80 แห่ง

พระราชบญัญตันีิบ้ญัญตัวิา่ 

“มาตรา 80 การประชมุครัง้ใดท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์นี ้ย่อมไมช่อบด้วยกฎหมาย 

จึงส่งผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของมติท่ีประชุม ทัง้นี ้โดยมิพกัต้องคํานึงว่าการ

ประชมุครัง้นัน้จะมีกรรมการมาประชมุมากพอท่ีจะเป็นองค์ประชมุหรือไม”่ 

หลกัเกณฑ์ดงักลา่วมีข้อยกเว้นดงันี ้

(ก) ได้มีการบอกนดัประชมุแล้วในท่ีประชมุครัง้ก่อน และกรรมการท่ีไมไ่ด้รับหนงัสือนดั

ประชุมหรือกรรมการท่ีได้รับหนังสือนัดประชุมช้ากว่าเวลาท่ีกําหนดก็อยู่ในท่ี

ประชมุครัง้ก่อนด้วย (มาตรา 80 วรรคสอง) หรือ 
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(ข) กรรมการท่ีไมไ่ด้รับหนงัสือนดัประชมุหรือกรรมการท่ีได้รับหนงัสือนดัประชมุช้ากว่า
เวลาท่ีกําหนดมาประชมุด้วยและไมไ่ด้แสดงปฏิกิริยาคดัค้านการประชมุแตอ่ยา่งใด 

(ค) มีเหตจํุาเป็นเร่งดว่นซึง่ประธานกรรมการจะนดัประชมุเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ 

 

4) “เจ้าหนา้ที”่ และกรรมการในคณะกรรมการทีมี่อํานาจดําเนินการ 

พิจารณาทางปกครองจะตอ้งมีความเป็นกลางในเร่ืองนัน้ 

1. กรณีท่ีถือว่า “เจ้าหน้าท่ี “ หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองมีสว่นได้เสีย 

มาตรา  13 กับมาตรา  16 กรณีตามมาตรา  13 เป็นเร่ืองท่ีบุคคลดังกล่าวมี

ความสมัพันธ์ส่วนตวักับคู่กรณีซึ่งเป็นเหตุชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัได้ว่าบุคคล

ดังกล่าวอาจจะทําการพิจารณาทางปกครองโดยมีอคติหรือความลําเอียง ส่วนกรณีตาม

มาตรา 16 นัน้เป็นพฤติการณ์อ่ืนท่ีชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสยัได้ว่าบุคคลดงักล่าว

อาจจะทําการพิจารณาทางปกครองโดยไมเ่ป็นกลาง 

มาตรา 13  เจ้าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนีจ้ะทําการพิจารณาทางปกครองไมไ่ด้ 

1) เป็นคูก่รณีเอง 
2) เป็นคูห่มัน้หรือคูส่มรสของคูก่รณี 

3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบพุการีหรือผู้ สืบสนัดานไม่ว่าชัน้ใด ๆ หรือเป็น

พ่ีน้องหรือลูกพ่ีลกูน้องนับได้เพียงภายในสามชัน้ หรือเป็นญาติเก่ียวพนัทางแต่งงานนับได้

เพียงสองชัน้ 

4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทกัษ์หรือผู้แทนหรือตวัแทนของ
คูก่รณี 

5) เป็นเจ้าหนีห้รือลกูหนีห้รือเป็นนายจ้างของคูก่รณี 

6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 16 เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการผู้นัน้จะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนัน้

ไมไ่ด้ 

2. วิธีปฏิบตัิเม่ือ”เจ้าหน้าท่ี” หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง

ปกครองมีสว่นได้เสีย 
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เม่ือผู้ ดํารงตําแหน่งหรือกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณา

ทางปกครองมีส่วนได้เสีย ผู้ ดํารงตําแหน่งนัน้และกรรมการในคณะกรรมการคณะนัน้จะต้อง

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ 

มาตรา 14 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ นัน้หยุดการพิจารณาเร่ืองนัน้ไว้ก่อน และแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หนึง่ทราบ เพ่ือท่ีผู้บงัคบับญัชาดงักลา่วจะได้มีคําสัง่ตอ่ไป  

ให้คู่กรณีทําคําคดัค้านเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ โดยระบุข้อคดัค้านพร้อม

ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเป็นเหตแุห่งการคดัค้านไว้ในหนงัสือคดัค้านนัน้ด้วย 

การย่ืนหนงัสือคดัค้าน คู่กรณีจะย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ 

แตต้่องก่อนให้ได้รับแจ้งคําสัง่ทางปกครอง 

ในกรณีท่ีมาย่ืนหนงัสือคดัค้านด้วยตนเอง คูก่รณีจะย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีซึง่ถกูคดัค้าน

นัน้เอง หรือผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าท่ีซึง่ถกูคดัค้าน เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ หรือเจ้าหน้าท่ีคน

หนึง่คนใดในหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีซึง่ถกูคดัค้านสงักดัก็ได้ 

ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลเพียงพอ ให้ผู้ บังคับบัญชาสั่งให้

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนซึง่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเร่ืองท่ีทําให้ถกูคดัค้านและสัง่ให้เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนัน้หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนซึ่งตามกฎหมายอาจเป็น

ผู้ ทําหน้าท่ีแทนได้เข้าทําหน้าท่ีนัน้ และแจ้งให้คูก่รณีทราบโดยไมช่กัช้า 

เม่ือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองมีสว่น

ได้เสีย ผู้นัน้ต้องปฏิบตัดิงันี ้

มาตรา  15 เม่ือมีกรณีตามมาตรา  13 หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการใน

คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธาน

กรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตขุ้อเท็จจริงและตอบข้อซกัถาม แล้วต้อง

ออกจากท่ีประชมุ 

ถ้าคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใด มีผู้ ถูกคัดค้านใน

ระหว่างท่ีกรรมการผู้ ถูกคัดค้านต้องออกจากท่ีประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนัน้

ประกอบด้วยกรรมการทกุคนท่ีไมถ่กูคดัค้าน 

ถ้าท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถกูคดัค้านปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สองในสามของกรรมการท่ีไม่ถกูคดัค้าน ก็ให้กรรมการผู้นัน้ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้ มติ

ดงักลา่วให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลบัและให้เป็นท่ีสดุ 
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การย่ืนคําคัดค้านและการพิจารณาคําคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

4.3  ข้อยกเว้นบทบงัคบัเร่ืองความไมเ่ป็นกลาง 

มาตรา 18  บทบัญญัติมาตรา 13 ถึง มาตรา 16 ไม่ให้นํามาใช้บังคบักับกรณีท่ีมี

ความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไป จะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของ

บคุคลจะเสียหายโดยไมมี่ทางแก้ไขได้ หรือไมมี่เจ้าหน้าท่ีอ่ืนปฏิบตัหิน้าท่ีแทนผู้นัน้ได้ 

 
คู่กรณีในการทาํคาํส่ังทางปกครอง 
1) บคุคลทีเ่ป็นคู่กรณี 

มาตรา 5  “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ ย่ืนคําขอหรือผู้คดัค้านคําขอ ผู้อยู่ในบงัคบัหรือ

จะอยูใ่นบงัคบัของคําสัง่ทางปกครอง และผู้ซึง่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

เน่ืองจากสทิธิของผู้นัน้จะถกูกระทบกระเทือนจากผลของคําสัง่ทางปกครอง 

บคุคลทกุคนท่ีสทิธิของตนถกูกระทบกระเทือนหรืออาจถกูกระทบกระเทือนโดยมิอาจ

หลีกเล่ียงได้ อาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้แล้ว ไม่ว่าโดยการเป็นผู้ เร่ิมให้เกิดการพิจารณาทาง

ปกครองขึน้หรือเข้ามาในภายหลงัท่ีการพิจารณาทางปกครองเร่ิมไปแล้วก็ได้ 

การท่ีต้องขออนุญาตเป็นการไม่ มี อิสระในการประกอบอาชีพ  กรณี เป็นการ

กระทบกระเทือนตอ่เสรีภาพ จงึอาจย่ืนคําขออนญุาต จงึเป็นคูก่รณีคนหนึง่ 

ทกุคนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีพิจารณายอ่มเป็นคูก่รณีได้ทัง้นัน้ ไม่วา่จะย่ืนเข้ามา

เองหรือเจ้าหน้าท่ีเรียกเข้ามา และไมว่า่สทิธิของผู้นัน้จะถกูกระทบกระเทือนมากน้อยเพียงใด 

คณะบุคคลท่ีไม่เป็นนิติบุคคลก็อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาได้ หากมีกรณีท่ี

เก่ียวกบัสทิธิของคณะบคุคลนัน้ 

 

2) ความสามารถของคู่กรณี 

กฎหมายแพ่งจะวางหลกัทั่วไปว่า บุคคลต่าง ๆ จะมีความสามารถกระทําการเป็น

คูก่รณีในการพิจารณาทางปกครองได้เพียงใดนัน้  

มาตรา  22  ผู้ มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ 

จะต้องเป็น 

1. ผู้ซึง่บรรลนิุตภิาวะ 
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2. ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเร่ืองท่ีกําหนด
ได้ แม้ผู้ นัน้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
 
การกระทําการโดยตวัแทน 

บคุคลทกุคนไม่อาจทําการทกุอย่างด้วยตนเองได้ การให้คนอ่ืนทําการแทนได้จึงเป็น

เร่ืองจําเป็นเพราะทําให้เกิดความสะดวกขึน้ 

ตามหลักกฎหมายแพ่ง ความเป็นตัวแทนโดยปกติระงับลงเม่ือตัวการตายหรือไร้

ความสามารถหรือล้มละลาย พระราชบญัญัตินี ้มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัตินี ้

จึงวางหลกัให้การตัง้ตวัแทนเพ่ือกระทําการในการพิจารณาทางปกครองไม่ระงบัลง แม้ว่า

คูก่รณีจะถึงแก่ความตายหรือความสามารถของคูก่รณีเปล่ียนแปลงไป 

ในทางปฏิบตัิบ่อยครัง้ท่ีมีชาวบ้านซึง่เดือดร้อนเป็นจํานวนหลายคน และไม่ใครจะมี

ความรู้ในการดําเนินการในการพิจารณาทางปกครอง การท่ีเจ้าหน้าท่ีจะต้องติดตอ่กบัคูก่รณี  

ทกุรายเป็นราย ๆ ไป ก็จะยุง่ยากเพราะต้องทําหนงัสือโต้ตอบข้อความอยา่งเดียวกนัถึงทกุคน     

และการจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทัง้หมด ก็จะทําให้กระบวนพิจารณาล่าช้า ทัง้ ๆ ท่ีรูป

เร่ืองในกรณีนัน้มีมลูเหตเุดียวกนัและข้อเท็จจริงเดียวกนั 

จากลกัษณะเฉพาะดงักลา่วทําให้การพิจารณาทางปกครองต้องหาวิธีการพิเศษให้มี

ตวัแทนร่วมของบคุคลเหลา่นัน้ทัง้หมดโดยอาจเกิดขึน้ 

1) กรณีท่ีมีการย่ืนคําขอฉบบัเดียวกนั ให้ถือว่าผู้นัน้เป็นตวัแทนร่วมของทกุคนท่ีลง

ช่ือ 

2) กรณีท่ีมีการย่ืนคําขอหลายฉบบั ให้ถือวา่ผู้นัน้เป็นตวัแทนร่วมของทกุคนในกรณี

นัน้ 

3) กรณีท่ีมีคูก่รณีเกิน 50 คน ย่ืนคําขอให้มีคําสัง่ทางปกครองในเร่ือง 

เดียวกนั โดยไม่มีการกําหนดให้บคุคลใดเป็นตวัแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าท่ีในเร่ือง

นัน้แต่งตัง้บุคคลท่ีคู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตวัแทนร่วมของบุคคลดงักล่าว ตวัแทน

ร่วมนีต้้องเป็นบคุคลธรรมดาเท่านัน้ 
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3.2.2 ช้ันพิจารณาดาํเนินคดทีางปกครอง  
1) หลกัการไมย่ดึแบบพิธี 

การพิจารณาทางปกครองให้ยึดหลกัความเรียบง่ายและความสะดวกเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์มากกว่า การมีแบบพิธีนัน้ถือเป็นข้อยกเว้นซึ่งฝ่ายปกครองจะต้องทํา

เช่นนัน้ตอ่เม่ือมีกฎหมายบงัคบัให้ต้องทําเท่านัน้ การมิได้ปฏิบตัิตามแบบพิธีบางอย่างในการ

พิจารณาทางปกครองหากไม่เป็นกรณีสําคญัเพ่ือประกนัสิทธิของเอกชน ก็ไม่ถือว่าทําให้การ

ทําคําสัง่ทางปกครองนัน้บกพร่อง  

2) หลกัความรวดเร็ว และอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3) การพิจารณาทางปกครองมีส่วนท่ีเหมือนกับการพิจารณาของศาลุติธรรม 

ตรงท่ีว่าก่อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษา ศาลจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงแห่งคดีให้เป็นท่ียตุิเสียก่อน 

ฝ่ายปกครองก็เหมือนกนั ก่อนจะออกคําสัง่ทางปกครองจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของเร่ือง

ให้เป็นท่ียุติเสียก่อนว่าข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้และดํารงอยู่นัน้เป็นอย่างไร เพราะฉะนัน้ จึง

จําเป็นต้องมีกระบวนการหรือระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงซึง่ไม่ว่าในชัน้เจ้าหน้าท่ีหรือในชัน้

ศาลก็ตาม จะมีอยู ่2 ระบบใหญ่ คือ ระบบกลา่วหา แล ระบบไตส่วน 

การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบญัญัตินีใ้ช้ระบบไต่สวนซึง่เจ้าหน้าท่ีไม่

จําต้องผูกพันอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีคู่กรณีกล่าวอ้างและนํามาแสดงโดย

เจ้าหน้าท่ีสามารถสั่งให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามท่ี

เจ้าหน้าท่ีเห็นสมควร 

4) หลกัการใช้ภาษาไทย 

มาตรา 26  เอกสารท่ีย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีให้จดัทําเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารท่ี

ทําขึน้เป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความ

ถกูต้องมาให้ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนด การพิจารณาทางปกครองต้องใช้ภาษาไทย

เป็นหลกัเพราะเป็นภาษาราชการ เอกสารใดท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ หากนํามาใช้ในการ

พิจารณาทางปกครองก็ต้องทําคําแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถกูต้อง 
2.2.3 การเกิดผลของคาํส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 42  คําสัง่ทางปกครองให้มีผลใช้ยนัต่อบคุคลตัง้แตข่ณะท่ีผู้นัน้ได้รับแจ้งเป็น

ต้นไป 
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 คําสัง่ทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าท่ียังไม่มีการเพิกถอนหรือสิน้ผลลงโดยเง่ือน

เวลาหรือโดยเหตอ่ืุน 

 เม่ือคําสัง่ทางปกครองสิน้ผลลง ให้เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสาร

หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีได้จัดทําขึน้เน่ืองในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือ

เคร่ืองหมายแสดงถึงการมีอยู่ของคําสั่งทางปกครองนัน้ ให้ส่งคืนสิ่งนัน้หรือให้นําสิ่งของ

ดงักล่าวอันเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้นัน้มาให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําเคร่ืองหมายแสดงการสิน้ผลของ

คําสัง่ทางปกครองดงักลา่วได้ 

 คําสั่งทางปกครองท่ีเป็นโมฆะนัน้ไม่มีผลในกฎหมาย แต่คําสั่งทางปกครองอ่ืน

ทัง้หมดจะมีผลทางกฎหมายทนัทีท่ีได้รับแจ้ง ยดึหลกั “ได้รับแจ้ง” 
2.2.4 การส้ินผลของคาํส่ังทางปกครอง 
 คําสัง่ทางปกครองเม่ือเกิดขึน้แล้วจะมีผลเร่ือยไปจนกว่าจะถกูเพิกถอนหรือสิน้ผลลง

โดยเง่ือนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน เช่น เง่ือนไขสิน้สุดโดยขึน้อยู่กับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน แต่

คําสั่งทางปกครองบางอย่างอาจมีอายุโดยกําหนดในกฎหมายก็ได้ เช่น กฎหมายอาจ

กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี (เป็นเง่ือนเวลาโดยกฎหมาย) สําหรับการเพิกถอนนัน้อาจ

เป็นการเพิกถอนในกระบวนการอทุธรณ์ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญัตินี ้หรือเพิกถอน

โดยเจ้าหน้าท่ีหรือผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตัินีห้รือเพิก

ถอนโดยการพิจารณาใหม่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญัตินี ้หรือโดยการนําคดีไปสู่การ

พิจารณาขององค์กรวินิจฉยัคดีปกครอง 
 

3.3 การทบทวนคาํส่ังทางปกครอง 
3.3.1 การอุทธรณ์ 
การอทุธรณ์คําสัง่ทางปกครอง 

 ในกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะบญัญัติให้คําสัง่ทางปกครองใดมีขัน้ตอนและระยะเวลา

อุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้วเช่นใด คู่กรณีต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีกฎหมาย

เฉพาะนัน้บัญญัติไว้ (มาตรา 3 วรรคสอง) แม้ว่าขัน้ตอนและระยะเวลาดังกล่าวนัน้จะมี

หลกัเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบตัิราชการตํ่ากว่าหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ในพระราชบญัญัตินีก็้ตาม ทัง้นี ้เน่ืองจากการอทุธรณ์คําสัง่ทางปกครองท่ีบญัญัติ

ไว้ในกฎหมายเฉพาะของแต่ละฉบบัเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน จึงมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไปตาม
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ลกัษณะเฉพาะของแต่ละเร่ืองแต่ละฉบับ การกําหนดหลกัเกณฑ์กลางเพ่ือให้ใช้บงัคบักับ

กฎหมายเฉพาะทุกฉบับจึงไม่เหมาะสมและกระทําได้ยาก ส่วนคําสั่งทางปกครองท่ีไม่มี

บทบญัญัติในกฎหมายเฉพาะกําหนดเร่ืองขัน้ตอนและระยะเวลาอทุธรณ์หรือโต้แย้งไว้ ย่อม

ถกูบงัคบัให้ต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและระยะเวลาตามพระราชบญัญตัินี ้มิฉะนัน้คูก่รณีจะไม่

สามารถนําคดีไปสูก่ารพิจารณาขององค์กรวินิจฉยัคดีปกครองได้ 

 ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้คําสัง่ทางปกครองใดต้องอทุธรณ์ตอ่เจ้าหน้าท่ีซึง่

เป็นคณะกรรมการ นอกจากขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนพิจารณาจะต้อง

ปฏิบตัิตามกฎหมายเฉพาะนัน้แล้ว ยงัให้ใช้กระบวนพิจารณาท่ีได้บญัญัติไว้ในหมวด 2 ของ

พระราชบญัญตัินีเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบักระบวนการพิจารณาในกฎหมายเฉพาะฉบบันัน้อีก

ด้วย (มาตรา 47) 

 อย่างไรก็ตาม มีคําสั่งทางปกครองอยู่ 2 ประเภท ท่ีแม้จะมิได้มีกฎหมายเฉพาะ

กําหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งเอาไว้ แต่ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้อง

อทุธรณ์เสียก่อน จงึจะนําคดีไปสูก่ารพิจารณาขององค์กรวินิจฉยัคดีปกครองได้ ได้แก่ 

1) คําสัง่ทางปกครองของรัฐมนตรี 
 มาตรา 44 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตันีิบ้ญัญตัวิา่ 

 “มาตรา 44 ภายใต้บังคบัมาตรา 48 ในกรณีท่ีคําสัง่การปกครองใดไม่ได้ออกโดย

รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดขัน้ตอนอทุธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้

คูก่รณีอทุธรณ์คําสัง่ทางปกครองนัน้ โดยย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ ทําคําสัง่ทางปกครองภายในสบิห้า

วนันบัแตว่นัท่ีตนได้รับแจ้งคําสัง่ดงักลา่ว 

  ฯลฯ    ฯลฯ” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นหมายความว่า ในกรณีคําสั่งปกครองได้ออกโดย

รัฐมนต รี  คํ าสั่ งทางปกครองดังกล่าวจะไม่อยู่ ภายใต้บังคับ ให้ ต้องอุทธรณ์ ตาม

พระราชบญัญัตินี ้เน่ืองจากรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ รักษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบบัใด ก็เป็น

องค์กรสงูสดุตามกฎหมายฉบบันัน้ ๆ จึงไม่มีผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูกว่าท่ีจะพิจารณาคําอทุธรณ์

ได้ ดงันัน้ คูก่รณีจงึต้องโต้แย้งคําสัง่ทางปกครองนัน้ตอ่องค์กรวินิจฉยัคดีปกครองโดยตรง 

2) คําสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการ 
มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญัตินีบ้ญัญัติว่า “มาตรา 48 คําสัง่ทางปกครองของบรรดา

คณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะตัง้ขึน้ตามกฎหมายหรือไม่  ให้คู่กรณี มีสิทธิโต้แย้งต่อ
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คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทัง้ในปัญหา

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน ท่ีได้ รับแจ้งคําสั่งนัน้  แต่ถ้า

คณะกรรมการดงักลา่วเป็นคณะกรรมการวินิจฉยัข้อพิพาท สทิธิการอทุธรณ์และกําหนดเวลา

อทุธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบญัญตัใินกฎหมายวา่ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 บทบญัญัติดงักล่าวข้างต้นหมายความว่า ในกรณีท่ีคําสัง่ทางปกครองได้ออกโดย

คณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายหรือไม่ คําสัง่ทาง

ปกครองดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี  ้เน่ืองจาก

คณะกรรมการต่าง ๆ เป็นองค์กรท่ีใช้อํานาจทางปกครองโดยเฉพาะ และไม่อยู่ในระบบสาย

การบงัคบับญัชา คําสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการจึงเป็นท่ีสดุ ไม่มีองค์กรใดท่ีสงูกว่าท่ี

จะพิจารณาคําอทุธรณ์ได้ ดงันัน้ คูก่รณีจึงต้องโต้แย้งคําสัง่ทางปกครองนัน้ต่อองค์กรวินิจฉยั

คดีปกครองโดยตรง 

3) คําสัง่ทางปกครองท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นท่ีสดุ 

คําสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี 487/2547 กรณีมาตรา 47 ตรี วรรค 2 แห่ง พรบ.สภาตําบล

และองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ. 2537 

 

ขัน้ตอนการอทุธรณ์ 

1. ผู้ มีสิทธิอทุธรณ์ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง “คูก่รณี” ย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ ทําคําสัง่ทาง

ปกครอง (ทัง้นี ้บคุคลท่ีไมใ่ช่คูก่รณีแม้จะไมมี่สิทธิอทุธรณ์คําสัง่ทางปกครอง แตก็่ไมต่ดัสทิธิท่ี

จะโต้แย้งคําสัง่ทางปกครอง โดยการฟอ้งคดีแตอ่ยา่งใด) 

2. ระยะเวลาอทุธรณ์ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีตนได้รับแจ้งคําสัง่ ดงักลา่ว 

3. การถอนคําอุทธรณ์ แม้ พรบ.วิธีปฏิบตัิราชการฯ จะมิได้กําหนดไว้ แต่ก็มิได้

บญัญัติห้ามมิให้มีการถอนคําอทุธรณ์เป็นสิทธิอย่างหนึ่งของคู่กรณี ผลของการถอนอทุธรณ์ 

ทําให้การพิจารณาอทุธรณ์เป็นอนัระงบัไป 

กรณีแม้พ้นระยะเวลาอทุธรณ์ เจ้าหน้าท่ีสามารถรับคําอทุธรณ์ได้ 

1. กรณีมีการฝ่าฝืนการแจ้งสทิธิอทุธรณ์ให้คูก่รณีทราบ ซึง่จะมีผลให้ระยะเวลาการ

ย่ืนอทุธรณ์ขยายเป็น 1 ปีตามมาตรา 40 

2. กรณีท่ีคูก่รณีมีคําขอขยายระยะเวลาอทุธรณ์์ตามมาตรา 66 
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3. กรณี เจ้าหน้าท่ี รับคําอุทธรณ์ในฐานะคําร้องเรียน  เพ่ือใช้เป็นข้อเท็จจริง

ประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําสัง่ทางปกครอง 

กรณีท่ีมิได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ผู้ ทําคําสัง่ แตถื่อวา่ได้ย่ืนอทุธรณ์ 

1. กรณีท่ีคูก่รณีมิได้ย่ืนอทุธรณ์ คําสัง่ตอ่ผู้ ทําคําสัง่ทางปกครอง แต่ได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อ

ผู้บงัคบับญัชาของตน 

2. ย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้ บังคับบัญชาของผู้ ทําคําสั่งทางปกครองและเป็นผู้ มีอํานาจ

พิจารณาอทุธรณ์ 

3. ย่ืนตอ่ประธานกรรมการ ถือวา่อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการแล้ว 

4. กรณีท่ีย่ืนอทุธรณ์คําสัง่ให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย กรณีละเมิดต่อหน่วยงาน

ของรัฐ แตย่ื่นตอ่ กพ. ตามหนงัสือแจ้งสทิธิอทุธรณ์ (คําสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี 89/2544) 

กําหนดระยะเวลาการพิจารณาอทุธรณ์ 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับคําอทุธรณ์ พิจารณา แตต้่องไมเ่กิน 30 วนั 

2. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับคําอุทธรณ์  ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัผู้ มีอํานาจในการพิจารณาคําอุทธรณ์ 

ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ และให้ผู้ มีอํานาจพิจารณาคํา

อทุธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตจํุาเป็นให้ขยายได้ไม่

เกิน 30 วนั โดยต้องแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบ 

3. กรณีท่ีกฎหมายเฉพาะมไิด้กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอทุธรณ์ไว้ ผู้ มีอํานาจ

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําอทุธรณ์ ตามมาตรา 45 ประกอบ

มาตรา 3 
 
3.3.2 การ “ลบล้าง” คาํส่ังทางปกครอง 
บทบญัญัติแห่ง พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บญัญัติ

ให้ มาตรา 50 คําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถกูเพิกถอนทัง้หมดหรือบางสว่น 

โดยจะให้มีผลย้อนหลงัหรือไม่ย้อนหลงัหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ี

กําหนดได้ แต่ถ้าคําสัง่นัน้เป็นคําสัง่ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ รับ การเพิกถอนต้องเป็นไป

ตามบทบญัญตัมิาตรา 51และมาตรา 52  
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มาตรา 51 การเพิกถอนคําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน

หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ ประโยชน์ท่ีอาจแบ่งแยกได้ ให้คํานึงถึงความเช่ือโดยสจุริตของผู้ รับ

ประโยชน์ในความคงอยูข่องคําสัง่ทางปกครองนัน้ กบัประโยชน์สาธารณะประกอบกนั  

ความเช่ือโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้ มครองต่อเม่ือผู้ รับคําสั่งทาง

ปกครองได้ใช้ประโยชน์อนัเกิดจาก คําสัง่ทางปกครองหรือได้ดําเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สินไป

แล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ ผู้นัน้ต้องเสียหายเกินควร

แก่กรณี  

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ผู้ รับคําสัง่ทางปกครองจะอ้างความเช่ือโดยสจุริตไมไ่ด้  

(1) ผู้นัน้ได้แสดงข้อความอนัเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือ

ขม่ขู ่หรือชกัจงูใจโดยการให้ ทรัพย์สนิหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  

(2) ผู้นัน้ได้ให้ข้อความซึง่ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนในสาระสําคญั  

(3) ผู้นัน้ได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสัง่ทางปกครอง ในขณะได้รับคําสัง่

ทางปกครองหรือการไมรู้่นัน้ เป็นไปโดยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง  

ในกรณีท่ีเพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่ีผู้ รับ

คําสัง่ทางปกครองได้ไป ให้นํา บทบญัญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม โดยถ้าเม่ือใดผู้ รับคําสัง่ ทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วย

กฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนัน้หากผู้นัน้มิได้ประมาทเลินเล่อ อย่าง

ร้ายแรงให้ถือว่าผู้นัน้ตกอยู่ในฐานะไม่สจุริตตัง้แต่เวลานัน้เป็นต้นไป และในกรณีตามวรรค

สาม ผู้นัน้ต้องรับผิด ในการคืนเงิน ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ท่ีได้รับไปเตม็จํานวน  

มาตรา 52 คําสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบงัคบัของมาตรา 

51 อาจถกูเพิกถอนทัง้หมด หรือบางส่วนได้ แต่ผู้ ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสัง่ทาง

ปกครองดงักล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย เน่ืองจากความเช่ือโดยสจุริตในความ

คงอยู่ของคําสัง่ทางปกครองได้ และให้นําความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรค

สามมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่ได้รับ

แจ้งให้ทราบถึงการ เพิกถอนนัน้  

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานีจ้ะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ท่ีผู้นัน้อาจได้รับ

หากคําสัง่ทางปกครองดงักลา่ว ไมถ่กูเพิกถอน  
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3.3.3 การขอให้พิจารณาใหม่ 
มาตรา 54 เม่ือคู่กรณีมีคําขอ เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทาง

ปกครองท่ีพ้นกําหนดอทุธรณ์ ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีพยานหลกัฐานใหม่ อนัอาจทําให้ข้อเท็จจริงท่ีฟังเป็นยตุิแล้วนัน้เปล่ียนแปลงไป

ในสาระสําคญั  

(2) คู่กรณีท่ีแท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาใน

กระบวนการพิจารณา ครัง้ก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง  

(3) เจ้าหน้าท่ีไมมี่อํานาจท่ีจะทําคําสัง่ทางปกครองในเร่ืองนัน้  

(4) ถ้าคําสัง่ทางปกครองได้ออกโดยอาศยัข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมา

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนัน้ เปล่ียนแปลงไปในสาระสําคญัในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่

คูก่รณี  

กรณี (1) - (3) เฉพาะเม่ือคู่กรณีไม่ทราบถึงเหตนุัน้ในการพิจารณาครัง้ก่อนให้ย่ืนคํา

ขอภายใน 90 วนั นบัแตรู้่เหตซุึง่อาจขอให้พิจารณาใหมไ่ด้ 

การบงัคบัทางปกครอง 

1. ไม่สามารถนําไปใช้กบัเร่ืองสญัญาทางปกครองได้ต้องไปฟ้องคดีต่อศาลให้มีการ

บงัคบัคดีปกครองแทน “การบงัคบัทางปกครองใช้กบัเฉพาะคําสัง่ทางปกครอง” เท่านัน้ 

2. กรณีกฎหมายเฉพาะกําหนดการบังคับทางปกครองท่ี  “มีผลน้อยกว่า” 

พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการฯ เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเลือกใช้การบงัคบัทาง

ปกครองของพระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการก็ได้ มาตรา 63 

เม่ือมีคําสั่งทางปกครองและจะต้องมีการบังคับเพ่ือให้เป็นไปจะต้องแยกคําสั่ง

ออกเป็น 2 สว่น 

- คําสัง่ท่ีเป็นฐานแห่งการบงัคบัทางปกครอง เช่น คําสัง่ให้รือ้ถอนอาคาร 

- คําสัง่บงัคบัการ (คําสัง่ท่ีกําหนดวิธี) เช่น หากไมรื่อ้ถอนให้เสียคา่ปรับวนัละ 10,000 

บาท (เป็นคําสัง่ทางปกครองประเภทหนึง่ท่ีอาจอทุธรณ์ได้) 

การบงัคบัทางปกครองแยกได้เป็น 2 ประเภท 

กําหนดให้ชําระเงิน มาตรา 57 

1. ออกให้ผู้ใดผู้หนึง่ชําระเงิน 
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2. กําหนดให้เวลาชําระเงินถึงกําหนดแล้ว 

3. ออกหนังสือเตือนแล้วโดยไม่น้อยกว่า 7 วนั และล่วงพ้นระยะเวลาไปแล้ว (การ

ออกหนงัสือเตือนไมใ่ช่คําสัง่ทางปกครอง) 

กรณีกําหนดให้กระทําการ/ละเว้นกระทําการ 

เคร่ืองมือกรณีไมย่อมกระทํา 

1. เข้าดําเนินการแทน 

2. กําหนดคา่ปรับทางปกครอง ต้องไมเ่กินสมควรแก่เหต ุและไมเ่กิน 20,000 บาทตอ่ 

วนั (มาตรา 58(2) 
 

3.4 ความรับผิดความเสียหายอันเกิดจากหน่วยงานรัฐ 
การท่ีพระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 ได้บญัญตัิขึน้ 

เน่ืองจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐนัน้ หาได้เป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์อนัเป็นการเฉพาะตวัไม่ การปลอ่ยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ในกรณี

ท่ีปฏิบตัิงานในหน้าท่ีและเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลกักฎหมายเอกชนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า 

เจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตวัเสมอไป เม่ือการท่ีทําไปทําให้

หน่วยงานของรัฐต้องรีบผิดตอ่บคุคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไลเ่บีย้เอาจากเจ้าหน้าท่ี

เต็มจํานวนนัน้ ทัง้ท่ีบางกรณีเกิดขึน้โดยความไม่ตัง้ใจหรือความผิดพลาดเล็กน้อยในการ

ปฏิบตัิหน้าท่ี นอกจากนัน้ ยงัมีการนําหลกัเร่ืองลกูหนีร่้วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บงัคบั 

ให้เจ้าหน้าท่ีต้องร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าท่ีผู้ อ่ืนด้วย ซึง่ระบบนัน้มุง่หมายแตจ่ะได้

เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความเป็นธรรมท่ีจะมีตอ่แตล่ะคน กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีและยังเป็นการบั่นทอนกําลังขวัญในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีด้วย จน

บางครัง้กลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่กล้าตดัสินใจดําเนินงานเท่าท่ีควร 

เพราะเกรงความรับผิดชอบท่ีจะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือควบคุม

การทํางานของเจ้าหน้าท่ียังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย

กํากบัดแูลอีกส่วนหนึ่งอนัเป็นหลกัประกนัมิให้เจ้าหน้าท่ีทําการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว 

ดงันัน้ จึงสมควรกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีเฉพาะ

เม่ือเป็นการจงใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตวั หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลนิเลอ่
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อย่างร้ายแรงเท่านัน้ และให้แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมิให้นําหลกัลกูหนีร่้วมให้

เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพนูประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของรัฐ 

ในสว่นท่ีหน่วยงานรัฐต้องรับผิด มีดงัดงันี ้

1. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้ เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้

กระทําในการปฏิบตัิหน้าท่ี ในกรณีนีผู้้ เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวได้โดยตรง 

แต่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซึง่ไม่ได้สงักดัหน่วยงานของรัฐ

แห่งใดให้ถือวา่กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีต้องรับผิด (มาตรา 5) 

2. ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมิใช่การกระทําในการปฏิบตัหิน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี

ต้องรับผิดในการนัน้เป็นการเฉพาะตวั ในกรณีนีผู้้ เสียหายอาจฟอ้งเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง แตจ่ะ

ฟอ้งหน่วยงานของรัฐไมไ่ด้ (มาตรา 6) 

3. ในคดีท่ีผู้ เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี

เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีท่ีผู้ เสียหายฟ้องเจ้าหน้าท่ีถ้าเจ้าหน้าท่ีเห็น

ว่าเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี

ดงักล่าวมีสิทธิขอให้ศาลท่ีพิจารณาคดีนัน้อยู่เรียกเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่

กรณี เข้ามาเป็นคูค่วามในคดี 

ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตท่ีุหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้

ต้องรับผิด ให้ขยายอายคุวามฟ้องร้องผู้ ท่ีต้องรับผิดซึง่มิได้ถกูเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหก

เดือนนบัแตว่นัท่ีคําพิพากษานัน้ถึงท่ีสดุ (มาตรา 7) 

4. ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหายเพ่ือการ

ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ ทําละเมิดชดใช้คา่สินไหม

ทดแทนดงักล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระทําการนัน้ไปด้วยความจงใจหรือ

ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 

สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้เพียงใดให้คํานึงถึงระดบัความร้ายแรง

แห่งการกระทําและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจํานวนของ

ความเสียหายก็ได้ (มาตรา 8) 

ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ

การดําเนินงานสว่นรวม ให้หกัสว่นแห่งความรับผิดดงักลา่วออกด้วย 
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ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน มิให้นําหลกัเร่ืองลูกหนีร่้วมมาใช้

บงัคบัและเจ้าหน้าท่ีแตล่ะคนต้องรับผิดใช้คา่สนิไหมทดแทนเฉพาะสว่นของตนเท่านัน้ 

5. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้คา่สินไหมทดแทนแก่ผู้ เสียหาย สทิธิท่ีจะ

เรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกําหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วนัท่ี

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้คา่สนิไหมทดแทนนัน้แก่ผู้ เสียหาย (มาตรา 9) 

6. ในกรณี ท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐท่ีผู้นัน้อยูใ่นสงักดัหรือไม ่ถ้าเป็นการกระทําในการปฏิบตัหิน้าท่ีการเรียกร้อง

คา่สินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีให้นําบทบญัญตัมิาตรา 8 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม แตถ้่ามิใช่

การกระทําในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์  

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท่ีทัง้สองประการให้มีกําหนดอายคุวาม

สองปีนบัแตว่นัท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวัเจ้าหน้าท่ี ผู้จะพึงต้องใช้คา่สินไหม

ทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ไม่ต้องรับผิด แตก่ระทรวงการคลงั

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนัน้มีกําหนดอายุความ

หนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีหน่วยงานของรัฐมีคําสัง่ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั (มาตรา 10) 

7. ในกรณีท่ีผู้ เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้ เสียหาย

จะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ี

เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนีห้น่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลกัฐานและพิจารณา

คําขอนัน้โดยไม่ชกัช้า เม่ือหน่วยงานของรัฐมีคําสัง่เช่นใดแล้วหากผู้ เสียหายยงัไม่พอใจในผล

การวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม

กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัท่ีตนได้รับแจ้งผลการ

วินิจฉยั 

8. ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอท่ีได้รับตามวรรคหนึง่ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวนั หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทนัในกําหนดนัน้จะต้องรายงานปัญหาและ

อปุสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัหรือกํากบัหรือควบคมุดแูลหน่วยงานของรัฐแห่งนัน้ทราบและ

ขออนมุตัขิยายระยะเวลาออกไปได้ แตรั่ฐมนตรีดงักลา่วจะพิจารณาอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลา

ให้อีกได้ไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสบิวนั (มาตรา 11) 
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9. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่

ผู้ เสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องใช้คา่สนิไหมทดแทนเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผู้

นัน้ได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้หน่วยงาน

ของรัฐท่ีเสียหายมีอํานาจออกคําสัง่เรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ชําระเงินดงักล่าวภายในเวลาท่ี

กําหนด (มาตรา 12) 

10. ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งต้องรับผิดตามมาตรา 8 

และมาตรา 10 สามารถผ่อนชําระเงินท่ีจะต้องรับผิดนัน้ได้โดยคํานึงถึงรายได้ ฐานะ 

ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤตกิารณ์แห่งกรณีประกอบด้วย (มาตรา 13)  
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บทที่ 4 
 

การบริหารงานสาธารณสุข 
 

ประเด็นแรกของการพิจารณางานสาธารณสุขก็คือหลักการบริหารท่ีเช่ือมโยงกับ

เจตจํานงตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ตามแนวคิดลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมซึ่งเป็น

กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรท่ีกําหนดรูปแบบการปกครอง และจดัตัง้องค์กรการบริหารของรัฐ 

ตามแนวคิดกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสดุ และกฎหมายพืน้ฐานทาง

การเมือง การปกครองของรัฐ ท่ีกฎหมายอ่ืน ๆ  ขดัหรือแย้งไมไ่ด้  

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. บททัว่ไปแห่งรัฐธรรมนญู 

1.1 สทิธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

1.2 สทิธิสว่นบคุคลและชมุชน 

1.3 สทิธิในข้อมลูขา่วสารและการร้องเรียน 

2 แนวนโยบายแห่งรัฐและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและ

สวสัดกิารจากรัฐ 

2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

2.2 นโยบายและการบริหารงานสาธารณสขุ 

2.3 สทิธิในการได้รับบริการสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ 

3 การบริหารราชการแผน่ดนิด้านสาธารณสขุ 

3.1 การบริหารทรัพยากรบคุคล 

3.2 การบริหารการคลงังบประมาณ 

3.3 การบริหารและการจดัซือ้จดัจ้าง 
4. การจดับริการสาธารณะด้านสาธารณสขุ 

4.1 การจดับริการสาธารณะ 

4.2 การจดับริการสาธารณะด้านสาธารณสขุ 
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1. บททั่วไปแห่งรัฐธรรมนูญ 
ในบททัว่ไป รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  ได้บญัญัติให้การ

คุ้มครองศกัดิศ์รีแห่งความเป็นมนษุย์ สทิธิเสรีภาพ  และความเสมอภาคของบคุคล  
1.1 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบญัญัติคุ้มครองไว้เป็น

การเฉพาะในรัฐธรรมนญูแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากดัไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายอ่ืน 

บคุคลยอ่มมีสทิธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนัน้ได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบ

เท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านัน้ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คง

ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไมล่ะเมิดสทิธิหรือเสรีภาพของ

บคุคลอ่ืน  

สทิธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนญูให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ หรือให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญัติ แม้ยงัไม่มีการตรากฎหมายนัน้ขึน้ใช้บงัคบั บุคคล

หรือชมุชนยอ่มสามารถใช้สทิธิหรือเสรีภาพนัน้ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู 

บุคคลซึ่งถกูละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถ

ยกบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญูเพ่ือใช้สทิธิทางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้คดีในศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทํา

ความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ี

กฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา 26 การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้อง

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้ 

กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

บคุคลเกินสมควรแก่เหตแุละจะกระทบต่อศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลมิได้ รวมทัง้ต้อง

ระบเุหตผุลความจําเป็นในการจํากดัสทิธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บงัคบัเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงัคบัแก่

กรณีใดกรณีหนึง่หรือแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นการเจาะจง 

มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 

ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกนั 
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การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน

กําเนิด เชือ้ชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น

ทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญูหรือเหตอ่ืุนใด จะกระทํามิได้ 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ

เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมตาม

วรรคสาม 

บุคคลผู้ เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง

ขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ท่ีจํากัดไว้ใน

กฎหมายเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม 
 
1.2 สิทธิส่วนบุคคลและชุมชน 
มาตรา 41 บคุคลและชมุชนยอ่มมีสทิธิ 

(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

(2) เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย

รวดเร็ว 

(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด เน่ืองจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของ

ข้าราชการพนกังาน หรือลกูจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 43 บคุคลและชมุชนยอ่มมีสทิธิ 

(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

จารีตประเพณีอนัดีงามทัง้ของท้องถ่ินและของชาต ิ

(2) จัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

(3) เข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใดอนัจะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนหรือชมุชน หรืองดเว้นการดําเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบ

สขุของประชาชนหรือชมุชนและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทัง้นี ้หน่วยงานของรัฐ
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ต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนัน้โดยให้ประชาชนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตาม

วิธีการท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

(4) จดัให้มีระบบสวสัดกิารของชมุชน 

สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการดงักลา่วด้วย 

 
1.3 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 
มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ ใดดําเนินการ ถ้าการนัน้

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพสิ่งแวดล้อม สขุภาพ อนามยั คณุภาพชีวิต 

หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้อง

ดําเนินการให้มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนหรือชมุชน และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียและประชาชนและ

ชมุชนท่ีเก่ียวข้องก่อน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนญุาตตามท่ีกฎหมาย

บญัญตั ิ

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ

ก่อนการดําเนินการหรืออนญุาตตามวรรคหนึง่ 

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อ

ประชาชน ชมุชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสดุ และต้องดําเนินการ

ให้มีการเยียวยา ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ

อยา่งเป็นธรรมและโดยไมช่กัช้า 

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามท่ี

กฎหมายบญัญตั ิและต้องจดัให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูหรือขา่วสารดงักลา่วได้โดยสะดวก 

 
2. แนวนโยบายแห่งรัฐและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดกิารจากรัฐ 

 

2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
บทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐนีมี้ความมุ่งหมายให้รัฐดําเนินการตรา

กฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดงันัน้ แนวนโยบายแห่งรัฐจึงเป็น
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การบัญญัติหลักการท่ีเป็นกลางท่ีแต่ละรัฐบาลสามารถนําไปปฏิบัติได้ ซึ่งแตกต่างจาก

นโยบายของรัฐบาลท่ีรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องจัดทําเป็นตัวนโยบาย (Policy) ผู้ เขียนขอยก

บทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนญู 

มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนีเ้ป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและ

กําหนดนโยบายในการบริริหารราชการแผน่ดนิ 

มาตรา 65 รัฐพึงจดัให้มียทุธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน

ตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจดัทําแผนตา่ง ๆ ให้สอดคล้องและบรูณาการกนั

เพ่ือให้เกิดเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสูเ่ปา้หมายดงักลา่ว 

การจดัทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลเุป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีใน

ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ทัง้นี  ้กฎหมาย

ดงักล่าวต้องมีบทบญัญตัิเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทกุ

ภาคสว่นอยา่งทัว่ถึงด้วย 

ยทุธศาสตร์ชาต ิเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคบัได้ 

มาตรา 66 รัฐพงึสง่เสริมสมัพนัธไมตรีกบันานาประเทศโดยถือหลกัความเสมอภาคใน

การปฏิบตัิต่อกนั และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกบัองค์การ

ระหวา่งประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาตแิละของคนไทยในตา่งประเทศ 

มาตรา 70 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิ

ดํารงชีวิตในสงัคมตามวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดัง้เดิมตามความสมคัรใจได้อย่างสงบ

สขุ ไมถ่กูรบกวน 

ทัง้นี ้เท่าท่ีไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือ

เป็นอนัตรายตอ่ความมัน่คงของรัฐ หรือสขุภาพอนามยั 

มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอนัเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ี

สําคญัของสงัคม จัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศยัอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง

เสริมสขุภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีแข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทัง้สง่เสริมและ

พฒันาการกีฬาให้ไปสูค่วามเป็นเลศิ และเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองท่ีดี  มีคุณภาพและ

ความสามารถสงูขึน้รัฐพงึให้ความช่วยเหลือเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ ด้อยโอกาส ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ และคุ้มครองปอ้งกนัมิให้บคุคลดงักลา่ว
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ถกูใช้ความรุนแรง หรือปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทัง้ให้การบําบดั ฟืน้ฟูและเยียวยา

ผู้ถกูกระทําการดงักลา่ว 

ในการจดัสรรงบประมาณ รัฐพงึคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกตา่งกนั

ของเพศ วยัและสภาพของบคุคล ทัง้นี ้เพ่ือความเป็นธรรม 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทัง้ราชการส่วนกลาง ส่วน

ภมูิภาค  สว่นท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือให้การบริหาร

ราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน รวมตลอดทัง้พฒันาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซ่ือสตัย์

สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัต ิ

และปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของหน่วยงานของรัฐ ให้

เป็นไปตามระบบคณุธรรม โดยกฎหมายดงักลา่วอย่างน้อยต้องมีมาตรการปอ้งกนัมิให้ผู้ ใดใช้

อํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือ

กระบวนการแตง่ตัง้หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ

กําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่า

มาตรฐานทางจริยธรรมดงักลา่ว 

มาตรา 78 รัฐพงึสง่เสริมให้ประชาชนและชมุชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบั

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และมีส่วนร่วมในการ

พฒันาประเทศด้านต่าง ๆ การจดัทําบริการสาธารณะทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน การ

ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทัง้การ

ตดัสนิใจทางการเมือง และการอ่ืนใด  บรรดาท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ประชาชนหรือชมุชน 

 
2.2 นโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข 

แนวนโยบายแห่งรัฐข้างต้น  คือหลักการแห่งนโยบายหลักซึ่งกําหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญท่ีให้รัฐจะต้องปฏิบตัิตาม ได้มีบทบัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐเก่ียวกับสุขภาพ

อนามยัและสิทธิของประชาชน  ซึ่งมีผลทําให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องปรับเปล่ียน
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นโยบายและวิธีการทํางาน ทัง้นีเ้พ่ือผลประโยชน์และสขุภาพของประชาชน  ผู้ เก่ียวข้องจึงควร

ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู 

นอกจากนีก้ารพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีเอือ้ต่อการสร้างเสริมสุขภาพจะ

ประสบความสําเร็จได้ ส่วนสําคญัส่วนหนึ่งอยู่ท่ีการตดัสินใจในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง

ของรัฐบาล ซึ่งเรียกว่า “นโยบายของรัฐบาล” หรือ “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy)  

นัน่เอง 

 นโยบายสขุภาพและสาธารณสขุ ยงัเป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรม หากยงัไม่ไปสู่การปฏิบตั ิ

แต่เม่ือนําไปสู่การปฏิบตัิแล้ว จะทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง จึงพบว่านิยามของนโยบาย

สุขภาพและสาธารณสุข จะแตกต่างกันขึน้อยู่กับมุมมองและวตัถุประสงค์ของผู้ นิยาม นัก

เศรษฐศาสตร์อาจมองนโยบายสขุภาพและสาธารณสขุ เป็นเร่ืองการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่ง

จํากดั ขณะท่ีนกัวิชาการสาธารณสขุมองนโยบายสขุภาพเและสาธารณสขุ เป็นเร่ืองของสิ่งท่ีมี

ผลต่อปัจจัยทางสุขภาพ ในการยกระดับสถานะสุขภาพของประชากรโดยรวม แพทย์ผู้

ให้บริการก็อาจมองวา่เป็นกฎระเบียบเพ่ือควบคมุการให้บริการทางสขุภาพ [1] เป็นต้น 

 Walt (1994 : 2) ได้นิยาม “นโยบายสขุภาพ” ไว้ว่า เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ 

(Process) และอํานาจ (Power)  เน่ืองจากเป็นเร่ืองของคนหรือกลุม่คนท่ีไปสร้างผลกระทบทัง้

ด้านบวกและด้านลบต่ออีกคนหรืออีกกลุ่มคน เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ด้านสขุภาพตามท่ีต้องการ 

[2] 

 ชูชัย ศุภวงศ์ (2547 : 1)  ได้ให้ความหมาย “นโยบายสุขภาพ” ว่าเป็นการตดัสินใจ

หรือการกระทําท่ีตัง้ใจเพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงบวก(ผลดี)ต่อสุขภาพโดยตรง เช่น นโยบาย

ประกันสขุภาพถ้วนหน้า  นโยบายแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก นโยบายควบคมุการ

บริโภคยาสบู  นโยบายการจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นต้น [3] ดงันัน้ นโยบายสขุภาพ

จงึเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายสาธารณะ ขณะเดียวกนัสขุภาพก็ได้รับผลจากนโยบายสาธารณะ

อ่ืน ๆ  ด้วย 

 สําหรับคําว่า “นโยบายสาธารณะ” พอท่ีจะสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ  

นโยบายท่ีกําหนดขึน้โดยรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือตวับุคคลท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรง

ตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมืองนัน้ ๆ  ทัง้นีน้โยบายสาธารณะจะครอบคลุมตัง้แต่สิ่งท่ี

รัฐบาลตัง้ใจว่าจะกระทําหรือไม่กระทํา  การตดัสินใจของรัฐบาลในการจดัสรรทรัพยากรหรือ

สิ่งท่ีมีคณุคา่ตา่ง ๆ  ให้กบัสงัคม กิจกรรมหรือการกระทําต่าง ๆ  ของรัฐบาล ตลอดจนผลผลิต

และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของรัฐบาล ในอดีต กระบวนการกําหนดนโยบาย
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สาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของฝ่ายการเมือง รัฐบาล และภาคราชการ  รวมไปถึง

ภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชน์เชิงธุรกิจ ขณะท่ีภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แทบจะไมมี่สว่นร่วมในการกําหนดนโยบายเลย [4] 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดการกระจายอํานาจตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีทําให้กระบวนการสร้างนโยบาย

สาธารณะเป็นกระบวนการท่ีมีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายในชมุชน ถ้าองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไม่

ดําเนินตามรอยวิธีการทํางานแบบเดิม ๆ  ของราชการ ในขณะเดียวกัน การเติบโตของภาค

ประชาสงัคมท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะท่ีมากขึน้ โดยมี

คณะกรรมการสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีพระราชบญัญัติสุขภาพแห่งชาติรองรับ มีการ

ออกหลกัเกณฑ์ แนวทางในการสนบัสนนุ 

การสร้างนโยบายสาธารณะทุกส่วน โดยท่ีทุกนโยบายห่วงใยสขุภาพ (Health in All 

Policies: HiAP) ซึ่งเป็นการเข้าถึง เพ่ือท่ีจะปรับปรุง  ยกระดบัสุขภาพประชาชน และความ

เสมอภาคทางสขุภาพ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์  เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงอนัตรายจากผลกระทบทาง

สขุภาพ โดยต้องเน้นยําถึงผลลพัธ์ิ  ผลท่ีตามมาของนโยบายสาธารณะท่ีจะกําหนดปัจจยัทาง

สขุภาพ และวตัถปุระสงค์ท่ีจะปรับแก้ไขหรือยกระดบัความรับผิดชอบของนโยบาย 

การพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเอือ้ต่อสขุภาพเกิดจากกระบวนการทํางานแบบเสริม

พลงักันของสงัคม และภาคส่วนต่างๆ ทัง้ในและนอกภาคสุขภาพ ตามหลกัการทุกนโยบาย

ห่วงใยสขุภาพ  โดยทําให้การกําหนดโครงการพฒันาหรือนโยบายสาธารณะ ทุกด้านทัง้ทาง

สงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ต้องทําประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพประกอบการตดัสนิใจ เพ่ือ

ปอ้งกนัผลกระทบท่ีไมเ่ป็นธรรม และเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

หลกัการ  

1. เน้นประชาชนมีสุขภาพดี(ความเป็นอยู่ท่ีดี) และมีความสุข  นําไปสู่สุขภาวะท่ี

มัน่คงและยัง่ยืนโดยครอบคลมุทกุคนบนพืน้แผน่ดนิไทย 

2. ทุกนโยบายเป็นเป้าหมายในอุดมคติท่ีทุกคน ทุกสังคมอยากพัฒนาไปให้ถึง 

“นโยบายสาธารณะท่ีดีทุกนโยบาย ไม่ว่า ใหญ่หรือเล็ก ควรต้องนํามิติด้านสุขภาพมา

พิจารณาควบคูไ่ปด้วย” 

3. นโยบายสําคญัท่ีกําหนดขึน้ครอบคลมุด้าน ได้แก่ 1) กสิกรรม/เกษตร  อาหารและ

ภาวะโภชนาการ 2) บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 3) สิ่งแวดล้อม  4) การช่วยเหลือและ

พฒันาให้เกิดประสทิธิผลผา่นทกุๆนโยบาย  
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 การสร้างนโยบายสาธารณะนัน้ ต้องคํานึงถึงคณุค่าในทุกมิติอย่างองค์รวม ต้องลด

การคดิถึงเร่ืองของรายได้  เร่ืองของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมองข้ามความสําคญัใน

มิติอ่ืน ๆ  เช่น มิติสิ่งแวดล้อม  มิติวฒันธรรม  วิถีชีวิตและชมุชน มิติทางปัญญา จิตวิญญาณ 

มิตทิางสขุภาพ มิตขิองการอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั มิตเิร่ืองสนัตภิาพ  สนัตสิขุ ฯลฯ 

 เม่ือคํานงึถึงความรอบด้านเช่นนีแ้ล้ว นโยบายสาธารณะท่ีสร้างขึน้ก็จะเป็นนโยบายท่ี

เอือ้ต่อสุขภาพทัง้ของคน  ครอบครัว  ชุมชน และสังคมมากขึน้ ตลอดจนต้องมีระบบการ

ประเมินผลกระทบและมีการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ด้วย 

 
4.3 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดกิารจากรัฐ 

ตามรัฐธรรมนูญ  หน้าท่ีของรัฐ (หมวด 5) บัญญัติให้สิทธิในการได้รับบริการ

สาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ ดงันี ้

มาตรา 51 การใดท่ีรัฐธรรมนญูบญัญัติให้เป็นหน้าท่ีของรัฐตามหมวดนี ้ถ้าการนัน้

เป็นการทําเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชมุชนท่ี

จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ รวมตลอดทัง้ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

จดัให้ประชาชนหรือชมุชนได้รับประโยชน์นัน้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

มาตรา 55 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสขุท่ีมีประสิทธิภาพ

อย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค และส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

บริการสาธารณสขุตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลมุการส่งเสริมสขุภาพ การควบคมุ 

และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วยรัฐต้องพัฒนาการบริการ

สาธารณสขุให้มีคณุภาพและมีมาตรฐานสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

มาตรา 56 รัฐต้องจดัหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานท่ีจําเป็นต่อการ

ดํารงชีวิตของประชาชนอยา่งทัว่ถึงตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

โครงสร้างหรือโครงข่ายขัน้พืน้ฐานของกิจการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานของรัฐอนั

จําเป็นตอ่การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมัน่คงของรัฐ รัฐจะกระทําด้วยประการใด

ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกวา่ร้อยละห้าสบิเอ็ดมิได้ 

การจดัหรือดําเนินการให้มีสาธารณปูโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดแูลมิ

ให้มีการเรียกเก็บคา่บริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
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การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด 

ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงการลงทนุของรัฐ ประโยชน์ท่ีรัฐ

และเอกชนจะได้รับและคา่บริการท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกนั 

โดยท่ีกรอบแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย

สูงสุดวางกรอบหน้าท่ีในการจัดบริการปฐมภูมิในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือกําหนดให้

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และรัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับ

บริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พืน้ฐาน

เก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับระบบหลกัประกนั

สุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีคุณภาพอย่าง

ทัว่ถึงและสะดวกเท่าเทียม โดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภมูิอย่างเหมาะสม ซึง่เป็นหลกัการท่ี

สําคญัของการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการเปล่ียนแปลงในจดุนีจ้ะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีสําคญั

ของการเปล่ียนแปลงของระบบริการปฐมภมูิ 

 

3 การบริหารราชการแผ่นดนิด้านสาธารณสุข 
การบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึง การกําหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการ

ปกครองประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ การนํา

นโยบายไปปฏิบตัิ คือ การแปลงวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจจะเป็นกฎหมาย 

หรือ คําสั่งรัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง หรือ แผนงาน หรือ โครงการ หรือ 

กิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ  เพ่ือดําเนินการให้สําเร็จ

ลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด  

โดยหลกัการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยมีหลกัทัว่ไป 2 รูปแบบคือ 1) 

หลกัการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) มีลกัษณะท่ีสําคญั ได้แก่ มีการรวมกําลงัใน

การบงัคบัตา่ง ๆ  ให้ขึน้ตอ่สว่นกลางซึง่ทําให้อํานาจรัฐบาลเกิดความมัน่คงและแผข่ยายไปทัว่

ทัง้อาณาเขตประเทศ มีการรวมอํานาจวินิจฉัยสั่งการไว้ท่ีส่วนกลาง มีลําดับชัน้การบังคับ

บญัชาเจ้าหน้าท่ี ทําให้เกิดเอกภาพในการปกครอง 

พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บญัญัติให้การบริหาร

ราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน

ท้องถ่ิน โดยทัง้ 3 ส่วนนี  ้ล้วนอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ

บริหารราชการแผ่นดิน อนัครอบคลมุไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไปปฏิบตั ิ
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การอํานวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย นโยบาย และ

คําสัง่ของคณะรัฐมนตรีซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชา 

ในการบริหารราชการส่วนกลาง โดยให้อํานาจการบงัคบับญัชาและการวินิจฉัยสัง่

การสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอนัเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น (1) สํานกันายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรือ

ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (3) ทบวง ซึ่งสงักดัสํานกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (4) 

กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือเป็นนิติบุคคลมหาชน และ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยราชการสว่นกลางเป็นเจ้าของอํานาจ แล้วแบง่อํานาจการ

บังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน และการปฏิบตัขิองภมูิภาคนัน้จะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพืน้ท่ี ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของ

คณะรัฐมนตรี หรือตวับทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการสว่นภมูิภาค มี 2 ระดบั คือ 

จงัหวดั และอําเภอ 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บญัญัติให้มาตรา 

42 “กระทรวงสาธารณสขุ มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพอนามยั การป้องกนั 

ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอ่ืนตามท่ีมี

กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการท่ีสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข”   และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ พ.ศ. 2560 

 1. กําหนดให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักสาธารณสุขอําเภอ เป็น

ราชการสว่นภมูิภาค 

 2. หมายความรวมถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ท่ีอยู่

ภายใต้กํากบัดแูลของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ ด้วย 

 

2) อีกรูปแบบหนึง่เป็นหลกัการกระจายอํานาจปกครอง (decentralization) มีการแยก

หน่วยงานออกไปเป็นนิติบุคคล มีการเลือกตัง้ การเลือกตัง้ทําให้เกิดความสนใจในการ

ปกครองท้องถ่ิน มีความเป็นอิสระท่ีจะดําเนินการตามหน้าท่ีได้เอง (autonomy) ซึ่งสามารถ

สนองความต้องการเฉพาะท้องถ่ินดีขึน้ แบ่งเบาภาระของราชการบริหารส่วนกลาง เน่ืองจาก

รัฐบาลมอบอํานาจหน้าท่ีบางอย่างในการจดัทําบริการสาธารณะ เช่น การจดัการขยะ มลพิษ 
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งานสาธารณสุขทั่วไป ให้ท้องถ่ินหรือองค์การอ่ืน อันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหาร

สว่นกลาง รับไปดําเนินการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีของท้องถ่ิน หรือขององค์การนัน้เอง 

โดยมีความอิสระตามสมควรไมต้่องขึน้อยู่ในบงัคบับญัชาของราชการสว่นกลางเพียงแตข่ึน้อยู่

ในความควบคมุหรือกํากบัดแูลเท่านัน้ [5] 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้วางแนวทางให้รัฐต้องดําเนินการตาม

แนวนโยบายด้านบริหารราชการแผน่ดนิ ดงัตอ่ไปนี ้[6] 

1. การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และความมัน่คง

ของประเทศ อย่างยัง่ยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

คํานงึถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นสําคญั  

2. จดัระบบการบริหารงานสาธารณสขุในราชการสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่น

ท้องถ่ินให้มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา

ประเทศ และสนบัสนนุให้จงัหวดัมีแผนและงบประมาณ เพ่ือพฒันาจงัหวดั เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในพืน้ท่ี  

3. กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพึง่ตนเอง และตดัสินใจในกิจการ

ของท้องถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม

แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่

ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวดัให้เกิดความพร้อมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

โดยคํานงึถึงความต้องการของประชาชนในจงัหวดันัน้ ๆ 

4. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรม  และ

จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การ

บริหารงานสาธารณสขุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และสง่เสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบตัริาชการ  

5. การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดทําและการ

ให้บริการสาธารณสขุเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึง

การมีสว่นร่วมของประชาชน  

6. ดําเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมาย ท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอย่างเป็น

อิสระ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลกันิตธิรรม  
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7. ดําเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่าง

เหมาะสม  

โดยท่ีรัฐต้องกําหนดขอบเขตและความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจหน้าท่ีราชการ

สว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่นท้องถ่ินให้ชดัเจน สนบัสนนุให้จงัหวดัจดัทําแผนพฒันาโดยมี

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนงบประมาณให้จังหวดั มีศกัยภาพในการพัฒนา

อย่างยัง่ยืน สอดคล้องกบัความต้องการและความจําเป็นของประชาชน ให้ความสําคญัเร่ือง

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการเข้าถึงการพัฒนาทุกด้านตาม

แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ เป็นไปตามหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืน คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ

บนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
คําว่า "เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายความถึง บุคคล คณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับ

มอบหมายให้ใช้อํานาจในการบริการสาธารณะในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม

กฎหมาย ซึง่ได้แก่  ข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ปฏิบตัอ่ืินในหน่วยงานของรัฐ" 

 จากคําจํากัดความของ "เจ้าหน้าท่ีของรัฐ" ตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.2542 สามารถแยกองค์ประกอบสําคญัได้ดงันี ้

 - เป็นบคุคล หรือ คณะบคุคล 

 - มีกฎหมายบญัญตัใิห้อํานาจ และหน้าท่ีของบคุคล หรือคณะบคุคลนัน้ 

 - เพ่ือทําหน้าท่ีในการบริการสาธารณะ 

 คําว่าเป็นบุคคล เช่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจําพนักงาน ลกูจ้าง 

หรือผู้ปฏิบตังิานอ่ืนของรัฐ  

ส่วนคณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการต่าง ๆ  จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เช่น 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ฯลฯ ถือว่าเป็น คณะบุคคลตามความหมายของคําว่า 

"เจ้าหน้าท่ีของรัฐ" 

 ทัง้บุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้มีหน้าท่ีและ

อํานาจกระทําการใด ๆ  ได้ แต่บางครัง้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนมี

อํานาจหน้าท่ีไว้โดยตรง ให้เพียงปฏิบตัติามคําสัง่ของผู้ มีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ซึง่ก็ถือวา่
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มีอํานาจและหน้าท่ีตามกฎหมาย ในความหมายนี ้การกระทําของบคุคล หรือคณะบคุคลตาม

กฎหมายต้องเป็นการกระทําเพ่ือเป็นการบริการสาธารณะ แต่สําหรับเอกชนผู้จัดทําบริการ

สาธารณะนัน้ในทางทฤษฎีไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพราะถือว่ามีสถานะเป็นเพียง 

"คู่สัญญา" ของรัฐ เน่ืองจากเอกชนเข้ามาร่วมจัดทําบริการสาธารณะท่ีรัฐมอบให้ทํา ส่วน

เกณฑ์ในการพิจารณาว่าบุคคลนัน้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือไม่คงต้องพิจารณาหลายอย่าง 

เช่น กฎหมายนัน้มีการกําหนดให้บคุลากรทัง้หลายเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือไม่ ใช้เงินค่าจ้าง

ท่ีมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ หรือเป็นผู้ ท่ีกฎหมายกําหนดให้มี "อํานาจพิเศษ" เหนือ

ฝ่ายเอกชนหรือไม ่เป็นต้น [7-8] 

ในด้านเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ปฏิบัติงาน ทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และ

รัฐวิสาหกิจ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และคณุธรรมและจริยธรรม จดัระบบงานเพ่ือบริการ

สาธารณสขุให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พฒันาวิธี

ปฏิบตัิราชการโดยยึดหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

ราชการแผน่ดนิ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ได้รับสทิธิประโยชน์อยา่งเหมาะสม เช่น 

การรักษาพยาบาล บําเหน็จ บํานาญ เป็นต้น 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามหลกักฎหมายปกครอง ถือเป็น “ฝ่ายปกครอง” สําหรับประเทศ

ท่ีมีการปกครองด้วยกฎหมายหรือปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือกฎหมายเป็นใหญ่ 

โดยยึดหลกักฎหมายมหาชนในข้อท่ีว่า “ถ้าไม่มีกฎหมายให้อํานาจไว้ ฝ่ายปกครองจะกระทํา

มิได้” ซึง่ตรงข้ามกบัหลกักฎหมายแพ่งท่ีว่า “เม่ือไมมี่กฎหมายห้ามไว้ เอกชนจะกระทําอยา่งไร

ก็ได้” ดังนัน้ การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง จึงอยู่ใน

ลักษณะสมดุล และเป็นหลักประกันพืน้ฐานแก่ประชาชนเจ้าของสิทธิ เพราะมีกลไกการ

ตรวจสอบควบคมุการใช้อํานาจ ทัง้จากภายในฝ่ายปกครองเองหรือจากองค์กรภายนอก เช่น 

องค์กรอิสระหรือศาลท่ีอาจเพิกถอนกฎหรือคําสัง่ทางปกครองได้ หรือแม้กระทัง่การใช้อํานาจ

ดลุพินิจของฝ่ายปกครอง ศาลย่อมตรวจสอบได้เสมอ การบงัคบัใช้กฎหมายควบคู่กบัการจดั

ให้มีกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ เช่น จดัให้มีองค์กรวินิจฉยั หรือพิพากษาคดีปกครอง 

เช่น ศาลปกครอง หรือมีกฎหมายวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง กฎหมายข้อมลูข่าวสาร หรือ

เป็นหลกัคดิกําหนดให้รัฐใช้หลกันิตรัิฐเป็นกรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐ [9]  
การปฏิบัตริาชการทางปกครอง  
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้บัญญัติ

เนือ้หาเก่ียวกบัการกระทําทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองซึ่งโดยมากแล้ว ฝ่ายบริหาร
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มกัจะล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดงันัน้ หลกัท่ีว่าการกระทําทางปกครองต้อง

ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นสาระสําคญัในการพิจารณาการกระทําทางปกครองทกุประเภทของ

หน่วยงานทางปกครอง  กล่าวคือ ต้องชอบด้วยกฎหมายในขอบเขตของการกระทํา ชอบด้วย

กฎหมายในคณุสมบตัิของผู้กระทํา และชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการท่ีกระทํา [10] การ

กระทําดังกล่าวนี  ้จึงหมายถึงทัง้ท่ีเป็นนิติกรรมทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง และการ

กระทําทางกายภาพ ในสว่นของนิติกรรมคือ การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองทําให้

เกิดการเปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซึง่สทิธิของเอกชน ผู้กระทําจะต้องมีอํานาจ ต้องทํา

ตามแบบ มุง่ถึงประโยชน์สาธารณะ และสอดคล้องกบักฎหมาย 

ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บญัญัติให้

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายถึง การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือจดั

ให้มีคําสัง่ทางปกครอง และ “คําสัง่ทางปกครอง” หมายถึง 

(1) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์ขึน้

ระหว่างบคุคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบตอ่สถานภาพของ

สิทธิหรือหน้าท่ีของบคุคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนญุาต การ

อนุมตัิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการ

ออกกฎ 

(2) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 ออกตามความในพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ให้การดําเนินการของเจ้าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นคําสัง่ทางปกครอง คือ 

(1) การดําเนินการเก่ียวกบัการจดัหาหรือให้สทิธิประโยชน์ในกรณีของ 

ก) การสัง่รับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง แลกเปล่ียน ให้เช่า ซือ้ เช่า หรือ

ให้สทิธิประโยชน์ 

ข) การอนมุตัสิัง่ซือ้ จ้าง แลกเปล่ียน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สทิธิประโยชน์ 

ค) การสัง่ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอ่ืนใดใน

ลกัษณะเดียวกนั 

ง) การสัง่ให้เป็นผู้ ทิง้งาน 

2) การให้หรือไมใ่ห้ทนุการศกึษา 
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ดงันัน้ ในระบบกฎหมายปกครองไทย คําสัง่ทางปกครองจงึมีสองความหมาย คือ 

ความหมายตามท่ีองค์กรฝ่ายปกครองจะได้บญัญัติเป็นกรณีไปในกฎกระทรวงประการหนึ่ง 

และ ความหมายโดยแท้อีกประการหนึง่  

จากข้างต้น  เห็นได้ว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ ออกคําสั่งทางปกครอง  แต่

เน่ืองจากการกระทําขององค์กรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองมีความหลากหลายมาก จึงไม่อาจสรุป

ได้ว่า เม่ือเป็นการกระทําของเจ้าหน้าท่ีแล้วจะต้องเป็นคําสัง่ทางปกครองเสมอไปไม่ อาจจะ

ต้องพิจารณาองค์ประกอบประการอ่ืนเพิ่มด้วย (9)  
การมอบอาํนาจ 
การมอบอํานาจด้านการบริหารงานบุคคล ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 

459/2552 มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัปฏิบตัริาชการแทนปลดักระทรวงสาธารณสขุ ใน

เร่ืองเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล ดงันี ้

1.1 การให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ข้าราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ

ระดบัชํานาญการพิเศษตามมาตรา 57 (9) พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ซึ่งมิใช่ตําแหน่งผู้ อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและตําแหน่งหัวหน้าพยาบาลใน

โรงพยาบาลศนูย์/ โรงพยาบาลทัว่ไป 

1. ผู้ มีอํานาจตามระเบียบได้แก่ “ผู้ ดํารงตําแหน่งหรือหวัหน้าหน่วยงานของ

รัฐ” “ผู้ มีอํานาจสัง่ซือ้สัง่จ้าง”  

2. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ   

ราชการสว่นกลาง หมายถึงอธิบดี 

ราชการสว่นภมูิภาค หมายถึงผู้วา่ราชการจงัหวดั  

3. ผู้ มีอํานาจจะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ 

โดยคํานงึถึงระดบัความรับผิดชอบ 

4. ผู้ รับมอบจะมอบตอ่ไปไมไ่ด้ เว้นแต ่

  (1) มอบให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

  (2) การมอบอํานาจตามระเบียบ หรือคําสัง่กระทรวงกลาโหม 

1.2 การแต่งตัง้ผู้ รักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ ตําแหน่งประเภท

อํานวยการระดับสูงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตามมาตรา  68 แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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1.3 การอนุญาตให้ข้าราชการและลกูจ้างประจําลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัครัง้

หนึง่ได้ตามท่ีเห็นสมควรตามระเบียบวา่ด้วยการลาของข้าราชการพ. ศ. 2535 

1.4 การอนญุาตให้ข้าราชการและลกูจ้างประจํา ไปตา่งประเทศในระหว่างการ

ลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อนหรือในระหว่างวันหยุดราชการ สําหรับข้าราชการในราชการ 

บริหารสว่นกลางท่ีมีสํานกังานตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภาค 

ข้อ 2 การมอบอํานาจตามคําสัง่นี ้เป็นการมอบอํานาจให้ดําเนินการเฉพาะงาน

ท่ีอยูใ่นจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ 

ข้อ 3 ในการดําเนินการ ท่ีได้รับมอบอํานาจตามคําสัง่นี ้ปฏิบตัิตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือตามท่ีกระทรวงการคลังสํานักงาน กพ.หรือสํานัก

งบประมาณกําหนดโดยเคร่งครัด 

4 การบริหารราชการแผ่นดนิด้านสาธารณสุข 
 

3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

3.2 การบริหารการคลังงบประมาณ 
รัฐธรรมนญู พทุธศกัราช 2560 บญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบังบประมาณไว้ดงันี ้

มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินยัการเงินการคลงัอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงิน

การคลงัของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่คงอย่างยัง่ยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงินการคลงั

ของรัฐ และจดัระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สงัคม 

มาตรา 71 วรรคท้าย แห่งรัฐธรรมนูญูบัญญัติถึงการจัดสรรงบประมาณว่า รัฐพึง

คํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกนัของเพศ วยัและสภาพของบุคคล ทัง้นี ้

เพ่ือความเป็นธรรม 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทัง้ราชการส่วนกลาง ส่วน

ภมูิภาค  สว่นท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมือง

ท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือให้การบริหาร

ราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน รวมตลอดทัง้พฒันาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซ่ือสตัย์

สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัต ิ

และปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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นอกจากนีย้งัมีหลกักฎหมายสําคญัอีก ได้แก่  

1. เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณ/กฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ 

2. เงินท่ีได้รับอนญุาตให้ไม่ต้องนําสง่คลงัตามกฎหมาย (เงินนอกงบประมาณ) เช่น 

เงินบํารุงฯ เงินรายได้สถานพยาบาล 

3. เงินกู้ /เงินช่วยเหลือ 

4. เงินอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สําหรับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ได้กําหนดนโยบาย

งบประมาณและแนวทางการจดัทํางบประมาณ สรุปได้ดงันี ้[11] 

1) ดําเนินนโยบายงบประมาณ ขาดดลุ ภายใต้กรอบความยัง่ยืนทํางการคลงัและ

ความจําเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพ 

2) ให้ความสําคญักบัการจดัทํางบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ท่ี

สอดคล้องตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ และเพ่ือให้การดําเนินงานมีความเช่ือมโยง สอดคล้อง 

สนบัสนนุซึง่กนัและกนัเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คุ้มคา่และไมซ่ํา้ซ้อนกนั 

3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาจดัลําดบัความสําคญั

ของภารกิจโดยพิจารณาถึงความจําเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศกัยภาพของหน่วยงาน

และความพร้อมในการดําเนินงาน เพ่ือให้สามารถจดัสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามกรอบวงเงินท่ีมีอยา่งจํากดั 

4) ให้กระทรวง/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการ

ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานท่ีหมดความจําเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือมีความสําคญัใน

ลําดบัต่ํา เพ่ือนํางบประมาณดงักลา่วไปดําเนินภารกิจท่ีมีลําดบัความสําคญัสงูและประชาชน

ได้รับประโยชน์โดยตรง 

5) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้ครอบคลมุทุกแหล่งเงินทัง้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยหน่วยงานท่ีมีเงิน

รายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินกองทนุ ให้พิจารณานําเงินดงักล่าวมาใช้ดําเนินภารกิจของ

หน่วยงานด้วย 

6) ส่งเสริมการสร้างศกัยภาพทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้

การถ่ายโอนภารกิจการจดับริการสาธารณะระดบัท้องถ่ินให้แก่ประชาชนในด้านคณุภาพชีวิต

ท่ีดียิ่งขึน้ และลดความเหล่ือมลํา้ทางการคลงัระหว่างท้องถ่ิน รวมทัง้การพฒันาประสิทธิภาพ
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การจดัเก็บรายได้และประสทิธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 
3.3 การบริหารและการจัดซือ้จัดจ้าง 
พระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [12] ได้

บญัญัติขึน้โดยมีเจตนารมย์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานของรัฐมีกรอบการปฏิบตัิงานท่ี

เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทกุแห่ง

นําไปใช้เป็นหลกัปฏิบตัิ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากท่ีสดุ เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างท่ี

คํานงึถึง วตัถปุระสงค์ของการใช้งานเป็นสําคญัซึง่จะก่อให้เกิดความคุ้มคา่ในการใช้จ่ายเงิน มี

การวางแผนการดําเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบตังิานซึง่จะทําให้การจดัซือ้จดัจ้างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มีการสง่เสริมให้ภาค

ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐซึง่เป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือปอ้งกนั

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ 

เช่น การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการ

ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและ

ก่อให้เกิดผลดีกบัการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

ทัง้นีไ้ด้มีการจดัทําระเบียบวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ เพ่ือ

กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ [13] ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกด้วย โดยมีหลกัการสําคญั ได้แก่  

การจดัทําแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซือ้จัด

จ้างจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีหรือ

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบตัิงานนัน้จัดทําแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยท่ีแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจําปีให้ประกอบด้วย

รายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือโครงการท่ีจะจดัซือ้จดัจ้าง 

(2) วงเงินท่ีจะจดัซือ้จดัจ้างโดยประมาณ 

(3) ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจดัซือ้จดัจ้าง 
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(4) รายการอ่ืนตามท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด 

การประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้างประจําปี 

เม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจําปีแล้ว ให้

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิด

ประกาศโดยเปิดเผย และหลงัจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้างประจําปีแล้ว ให้

หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างให้เป็นไปตามแผนและขัน้ตอนของระเบียบนี ้ 

ในกรณี ท่ีมีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจําปี  ให้

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบตัิงานนัน้จดัทํา รายงานพร้อมระบุเหตผุลท่ีขอ

เปล่ียนแปลงเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  

การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางผา่น

ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : 

e - GP) ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด 

กรมบญัชีกลางจดัทําแนวทางปฏิบตัิในการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างผ่านทางระบบ

จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็น

แนวทางปฏิบตัใินการดําเนินการการตรวจสอบผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารท่ีจัดพิมพ์จากระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างตามวิธีการท่ีกําหนดใน

ระเบียบนี ้

และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้ มีหน้าท่ี

ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ มี

ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้ มี

หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ ย่ืน

ข้อเสนอในครัง้นัน้ 

สรุป หลกัการบริหารงานสาธารณสขุเพ่ือให้การบริการสาธารณสขุแก่ประชาชน อนั

ถือเป็นภารกิจท่ีสําคญัของรัฐบาลและข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึง่ได้มีการ

พฒันาทัง้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ตามแนวคดิเสรีนิยม ภารกิจของรัฐสมยัใหม่ต้อง
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เน้นท่ีการให้การบริการสาธารณสขุแก่ประชาชนควบคู่ไปประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้วย 

นอกจากนี ้ศกัยภาพในการให้บริการสาธารณะยงัมีผลโดยตรงตอ่การพฒันาประเทศ  

 
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข 

4.1 การจัดบริการสาธารณะ 
ภารกิจพืน้ฐานของรัฐเป็นเหตผุลสําคญัในการเกิดขึน้ของรัฐ และเป็นเหตผุลของ

การท่ีจะต้องมีรัฐบาลขึน้มากํากับดแูลรับผิดชอบจดัทําภารกิจ กิจการท่ีรัฐจะต้องจดัทําเพ่ือ

สนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของคนในประเทศและอยู่ในการบริหาร หรือ อํานวยการ

ควบคมุของฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะมีลกัษณะ ดงันี ้

1. บริการสาธารณะโดยทัว่ไป หมายถึง กิจการท่ีอยู่ในความอํานวยการหรือใน

ความควบคมุของฝ่ายปกครองท่ีจดัทําเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนบริการสาธารณะ

ทางปกครอง หมายถึง กิจการท่ีโดยสภาพเป็นงานในหน้าท่ีของรัฐ (ฝ่ายปกครอง) อันเป็น

ภารกิจพืน้ฐาน (Primary Function) กิจการเก่ียวกบัความมัน่คง  กิจการด้านการต่างประเทศ 

การทตู  กิจการด้านสถาบนัการเงินแห่งชาต ิ 

2. บริการสาธารณะท่ีมิใช่ทางปกครอง แต่เป็นด้านสงัคม ได้แก่ การศึกษา การ

สงัคมสงเคราะห์ การกีฬา การพกัผ่อนหย่อนใจ การบริการด้านสขุภาพและสาธารณสขุ เป็น

ต้น  และบริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรเลข 

โทรศพัท์ การขนสง่ เป็นต้น นอกจากนีท้างด้านวฒันธรรม ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ หอศลิป์ โรงละคร 

การสง่เสริมศลิปวฒันธรรม เป็นต้น  

การจดับริการสาธารณะ รัฐอาจให้เอกชนเข้ามาร่วมจดัโดยในรูปของสญัญาท่ีให้

จัด ทํ าบ ริการสาธารณ ะ  ห รือจัด ให้ มี สิ่ งสาธารณู ป โภคห รือแสวงป ระโยช น์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการให้บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญา

สมัปทาน หรืออาจอยูใ่นรูปของคําสัง่ทางปกครอง การปฏิบตัทิางปกครอง หรือการกระทําทาง

ปกครอง ได้แก่ การอนุญาต ไม่อนุญาตตามคําขอ เช่น การขอใบอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น [14] 

การบริการสาธารณสขุเป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง ซึง่กฎหมายมหาชนมี

เจตนารมณ์ให้รัฐ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทํานัน้ มิได้หมายเพียงแต่การ

ให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ ๆ  ไปเท่านัน้ การบริการสาธารณะ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ  ท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่ายปกครอง เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                  การบริหารงานสาธารณสขุ/  136 

 
 

ประชาชน ซึง่กิจการเหลา่นัน้โดยสภาพแล้ว ไม่อาจจะบรรลผุลสําเร็จตามเปา้ประสงค์ได้  หาก

ปราศจากการใช้อํานาจท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย หรืออาจกล่าวได้ว่า อํานาจและหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนถึงเอกชนท่ีได้รับมอบหมายอํานาจและหน้าท่ี

ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่นัน้ การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นผู้ กําหนด ขอบเขตของอํานาจและหน้าท่ีนัน้

ไว้ในกฎหมายโดยผา่นผู้แทนหรือผู้ ท่ีประชาชนเลือกตัง้ขึน้มาเพ่ือทําหน้าท่ีนิตบิญัญตั ิ [15] 

ลกัษณะสําคญัของการบริการสาธารณะ 

1. การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การอํานวยการหรือในการ
ควบคมุของฝ่ายปกครอง 

2. การบริการสาธารณะต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนสว่นใหญ่ 

3. การบริการสาธารณะอาจมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดย

กฎหมาย  ทัง้นีต้้องเพ่ือประโยชน์โดยสว่นรวมของประชาชน 

4. การบริการสาธารณะจะต้องเป็นการกระทําอยา่งตอ่เน่ือง 
5. การบริการสาธารณะจะต้องกระทําด้วยความเสมอภาค 

การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การอํานวยการหรือในการควบคมุของ

ฝ่ายปกครอง 

 "ฝ่ายปกครอง" ดังกล่าวหมายถึง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาทิเช่น 

กระทรวง กรม ข้าราชการทั่วไป ฯลฯ ซึ่งกิจการท่ีเป็นการบริการสาธารณะจะอยู่ภายใต้การ

บริหารหรือในการควบคมุของฝ่ายปกครองท่ีมีอํานาจและหน้าท่ีตามบทบญัญตัิของกฎหมาย

ท่ีบญัญัติไว้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ฝ่ายปกครองดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน 

สว่นใหญ่เป็นสําคญั 

เป้าหมายของการบริการสาธารณะคือ การกระทําตามบัญญัติของกฎหมายซึ่งได้

มอบอํานาจและหน้าท่ีไว้ เพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายใน

เร่ืองของการบริหารและบริการเป็นสําคญั อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสขุ กรมต่าง ๆ  ต่างก็มี

หน้าท่ีและมีอํานาจตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในการให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ ส่งเสริม

สุขภาพ การอนามัย การควบคุมโรค  ฯลฯ ซึ่งต่างต้องกระทําให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีให้

อํานาจและหน้าท่ีไว้ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน จะต้องกระทําด้วยความ

ตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือให้บรรลผุลตรงตามความต้องการของประชาชน โดยสว่นรวม
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และตรงตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีให้อํานาจและหน้าท่ี ไว้เพ่ือกิจการในการบริการ

สาธารณะและในการบริการสาธารณะนัน้ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องใช้

อํานาจหน้าท่ีดังกล่าวให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรือตามความต้องการของ

ประชาชนและหลกัการของระบอบประชาธิปไตยคือจะต้องให้ความเท่าเทียมและความเสมอ

ภาคในการให้บริการสาธารณะ 
 
4.2 การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข 
การบริการสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะทาง เป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นการ

นําเอาหลักการ วิธีการ และเทคนิคของการจัดการเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ  มา

ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสาธารณสขุ เพ่ือให้ประชาชนมีอนามยัสมบรูณ์ 

พร้อมทัง้ร่างกาย จิตใจ และมีความเป็นอยูท่ี่ดีในสงัคม  
4.2.1 ขอบเขตของงานสาธารณสุข 
งานสาธารณสุขมีขอบเขตท่ีกว้างขวางครอบคลุมถึงการจัดบริการสาธารณสุขท่ี

สําคัญ 4 ด้าน คือ 1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งกระทําเพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตนให้คงไว้ซึง่การมีสขุภาพอนามยัท่ีดี ประกอบไปด้วย 

งานอนามยัแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานอนามยัโรงเรียน งานโภชนาการ และงาน

สขุศกึษา 2. ด้านการปอ้งกนัโรค  รัฐจดัให้มีขึน้เพ่ือปอ้งกนัการเกิดพยาธิสภาพหรือเจ็บป่วยตอ่

ประชาชนส่วนรวม มีกิจกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ การสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัในเด็กทารกและเด็กวยั

ก่อนเรียน ให้สขุศึกษาแก่มารดาและหญิงมีครรภ์ให้ทราบถึงการปฏิบตัิตนท่ีถกูต้อง ปรับปรุง

อนามยัสิ่งแวดล้อม สถานท่ีทํางานและท่ีอยู่อาศยั และ กําหนดมาตรการเพ่ือปอ้งกนัอบุตัิเหตุ

และมลพิษตา่ง ๆ 3. ด้านการรักษาพยาบาล ซึง่ประกอบด้วยการวินิจฉยัระยะเร่ิมแรกและการ

รักษาอย่างเฉียบพลัน มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องอยู่ 3 ประการ คือ ผู้ ให้บริการ ผู้ รับบริการ และ

บริการท่ีจดัให้ 4. ด้านการฟืน้ฟสูภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 2 ประการ คือ ลดหรือจํากดั

ความพิการให้น้อยลงด้วยการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ตามอาการท่ีปรากฏ และช่วย

พฒันาความแข็งแรงและความสามารถของบุคคลเพ่ือเตรียมบุคคลให้พร้อมต่อการออกไป

ผจญชีวิตในชมุชนต่อไป เป็นกระบวนการท่ีช่วยบคุคลพิการหรือมีปัญหาและอปุสรรคในการ

ดํารงชีวิตอย่างไม่ปกติ ให้ทราบถึงศกัยภาพและเปา้ประสงค์ของตนเองทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 

สงัคม และเศรษฐกิจ [16] 
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นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญ ยงัมีกฎหมายท่ีสนบัสนุนงานสาธารณสขุอีกจํานวนมาก 

ได้แก่  

1. กฎหมายท่ีสนบัสนุนการรักษาพยาบาล 

1) พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ พ.ศ.  2545 

2) พระราชบญัญตักิารแพทย์ฉกุเฉินพ.ศ. 2551 

3) พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2540 

2. กฎหมายท่ีสนบัสนุนการส่งเสริมสขุภาพ 

1) พระราชบญัญัติกองทุนสนบัสนุนงานการสร้างเสริมสขุภาพ  พ.ศ.2544 

3. กฎหมายท่ีสนบัสนุนการวิจยัและการผลิตยา 
1) พระราชบญัญตัสิถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ  พ.ศ. 2535 

2) พระราชบญัญตัอิงค์การเภสชักรรม พ.ศ. 2509 

4. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ องค์กรภาคประชาสงัคม และอนามยัสาธารณสขุ

สิ่งแวดล้อม 

1) พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิ พ.ศ.  2550 

2) พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ  พ.ศ.  2535 

5. กฎหมายท่ีป้องกันและควบคมุโรค 

1) พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 

2) พระราชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 

3) พระราชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 
4.2.2 ระดับของการจัดบริการสาธารณสุข 
ระดบัของการจัดบริการสาธารณสุขของประเทศไทย หากจําแนกตามลกัษณะของ

ระบบการบริการท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรัฐ สามารถจําแนกออกเป็น 3 ระดบัใหญ่ๆ  ซึ่งมีความหมาย 

ดงันี ้ [15, 17] 

1. บริการระดบัปฐมภมูิ (Primary Care Level) หมายถึง บริการสาธารณสขุท่ีเน้นการ

บริการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน เป็นองค์รวมอย่างใกล้ชิด ผสมผสานทัง้การสร้างเสริม

สขุภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัย เพ่ือการควบคุมปัญหาท่ีคกุคามสขุภาพ 

การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทัง้มีความเช่ือมโยงกับระบบบริการ

สาธารณสุขระดับต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เป็นการให้บริการท่ีไม่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี
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การแพทย์  แต่มีความซับซ้อนในมิติทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หน่วยบริการ

สาธารณสุขท่ีสําคัญในบริการระดับนี  ้ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์ชุมชน (Community 

Medical Unit : CMU) ศนูย์สขุภาพชมุชน (Primary Care Unit : PCU) และเครือขา่ยของศนูย์

สุขภาพชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ศูนย์สุขภาพ นอกจากนีก้าร

บริการระดบัปฐมภมูิยงัรวมถึงสถานพยาบาลภาคเอกชนด้วย  

การบริการระดบัปฐมภมูิเป็นการบริการท่ีมีความสําคญัในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า ลกัษณะท่ีสําคญัของการบริการปฐมภมูิ  

1) ลกัษณะกระบวนการบริการ เป็นด่านหน้าเข้าถึงง่าย (Front-line Care) เป็น

การบ ริการท่ี มีความต่อ เน่ื อง  (Ongoing Care) ประสาน เช่ือมโยงกับหน่ วยบ ริการ 

(Coordinated Care) ทัง้หน่วยการปกครองท้องถ่ินและชุมชน เป็นการบริการท่ีผสมผสาน 

(Comprehensive Care) ทัง้การรักษาสง่เสริมปอ้งกนัโรค และฟืน้ฟสูขุภาพซึง่พอท่ีมีความเข้า

ใจความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2) ลกัษณะบทบาทท่ีมีการบริการเชิงรุก เน้นการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกันโรค 

การให้คําแนะนําความรู้ และทกัษะเพ่ือสร้างเสริมศกัยภาพของชาวบ้านเพ่ือให้สามารถดแูล

ตนเอง และพึ่งตนเองได้ ตลอดจนการรักษาพยาบาลเบือ้งต้นในปัญหาหรือโรคท่ีพบบ่อยใน

ชมุชน 

3) ลกัษณะการให้บริการท่ีพิจารณาปัญหาอย่างองค์รวม บนพืน้ฐานของการมี

สว่นร่วมและการสร้างเสริมศกัยภาพของประชาชน 

บริการสขุภาพระดบัต้นนี ้ประกอบด้วยหน่วยบริการดงันี ้คือ 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นสถานพยาบาลประจําตําบล  สังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีขีดความสามารถพืน้ฐาน ได้รับการ

ยกฐานะจากสถานีอนามยั หรือศนูย์สขุภาพชุมชน เป็นหน่วยบริการสขุภาพระดบัตําบลหรือ

ระดับหมู่บ้านทั่วไป ท่ีอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุด มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติประจํา คือเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข ผดุงครรภ์ พยาบาลเทคนิค มีทันตาภิบาล พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการ

สาธารณสุข การให้บริการจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล ซึ่ง

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีให้บริการภายใต้การกําหนดมาตรฐาน  การนิเทศงาน และการ

สนบัสนนุทางวิชาการจากโรงพยาบาลชมุชน 

2) ศนูย์บริการสาธารณสขุของเทศบาล แผนกผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาล  ทัง้ของ

รัฐและเอกชนทุกระดบั รวมถึงการดําเนินการลกัษณะเป็นคลินิกเวชปฏิบตัิครอบครัว คลินิก
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ชมุชน ศนูย์แพทย์ชมุชน ศนูย์สขุภาพชมุชนตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า คลินิก

เอกชน เป็นการบริการผู้ ป่วยนอกทัว่ไป โดยแพทย์และบคุลากรระดบัวิชาชีพ 

2. บริการทุติยภูมิ (Secondary Care Level) เป็นการจัดบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสขุท่ีดําเนินการโดยแพทย์ท่ีมีความชํานาญสงูปานกลาง ให้บริการสาธารณสขุทัง้การ

สร้างเสริมสุขภาพ การป้องการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัย เพ่ือการควบคุมปัญหาท่ีคุกคาม

สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี

การแพทย์ มีความเช่ือมโยงกบับริการระดบัปฐมภมูิและตติยภมูิ การให้บริการต้องอาศยัองค์

ความรู้ เทคโนโลยี และบคุลากรขัน้พืน้ฐานทางเวชกรรม โดยเฉพาะในกรณีอบุตัิเหต ุหรือกรณี

เจ็บป่วยฉกุเฉิน หน่วยบริการสาธารณสขุท่ีสําคญัในบริการระดบันี ้ได้แก่  

1) โรงพยาบาลชมุชน (รพช.) เป็นหน่วยบริการสขุภาพท่ีให้บริการด้านการแพทย์

และสาธารณสุขระดับอําเภอ มีเตียงสําหรับผู้ ป่วยตัง้แต่ 10 เตียง ไปจนถึง 150 เตียง 

ครอบคลุมประชากรตัง้แต่ 10,000 คนขึน้ไป  มีแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ปฏิบตังิานประจํา การให้บริการจะเน้นหนกัในด้านการรักษาพยาบาลมากกวา่สถานบริการใน

ระดบัต้น 

2) โรงพยาบาลทัว่ไป  โรงพยาบาลศนูย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่อ่ืนๆ ของรัฐ 

โรงพยาบาลทัว่ไปเป็นโรงพยาบาลท่ีตัง้อยู่ในระดบัจงัหวดัหรืออําเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและ

จํานวนเตียงผู้ ป่วยตัง้แต่ 200 – 500 เตียง โรงพยาบาลศนูย์ คือโรงพยาบาลในระดบัจงัหวดัท่ี

มีขนาดเกิน 500 เตียงขึน้ไปและมีแพทย์เฉพาะทางสาขาตา่งๆ  ครบถ้วน 

3) โรงพยาบาลเอกชน ทัง้ท่ีดําเนินการโดยแสวงหาและไม่แสวงหา  โดรงพยาบาล

เอกชนจะ มีแพทย์ปฏิบตังิานประจําหรือมาทํานอกเวลาทํางาน ประชาชนต้องเสียคา่บริการ 

3. บริการระดบัตตยิภมูิ (Tertiary Care หรือ Tertiary Medical Care : TMC) เป็นการ

จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืน ๆ  ท่ีต้องปฏิบัติงานโดยผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 

ให้บริการรักษา   การตรวจวินิจฉยัเพ่ือการควบคมุปัญหาท่ีคกุคามสขุภาพ การรักษาพยาบาล

และการฟืน้ฟูสมรรถภาพ ท่ีมีความซบัซ้อนทางเทคโนโลยีการแพทย์มากเป็นพิเศษ  มีความ

เช่ือมโยงกับกับบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การให้บริการซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและบุคลากรทางสาธารณสุข การพยาบาล และทันตกรรม ท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านได้ หน่วยบริการสาธารณสุขท่ีสําคัญในบริการระดับนี  ้ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐในสงักดักระทรวง 

และอ่ืนๆ  รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึง่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาตา่งๆ  ครบถ้วน  
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รูปแบบการจดับริการสาธารณสขุท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรลเุปา้หมายการเข้าถึงระบบ

บริการ มีดงันี ้ [16] 

1. การกระจายสถานบริการเพ่ือจดับริการรักษาพยาบาลทัว่ไป (General Service) มี

คณุลกัษณะท่ีสําคญัคือ  

1) การให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปในเขตชนบท ได้แก่ สถานบริการระดับ

โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งมีแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์ผู้ เช่ียวชาญท่ีไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือทาง

การแพทย์ท่ีมีราคาแพง ทัง้นีจุ้ดมุ่งหมายในการจัดบริการเพ่ือรักษาโรคทั่วไป ซึ่งเน้นการ

จดับริการให้ครอบคลมุถึงระดบัอําเภอเป็นหลกั หากมีผู้ ป่วยท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนต้องใช้

เทคโนโลยีราคาแพงท่ีจําเป็น ก็ต้องส่งต่อไปยงัสถานบริการระดบัถดัไป ดงันัน้ สถานบริการ

ระดบันีจ้งึต้องมีระบบการแพทย์ฉกุเฉินเพ่ือรองรับการสง่ตอ่อยา่งเหมาะสม 

2) การกําหนดภารกิจบริการให้แก่สถานบริการระดับต่าง ๆ  ทําร่วมกันทัง้

เครือข่ายบริการ โดยใช้ข้อมลูประชากร ปัญหาและภาระโรค ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ความพร้อมใน

ด้านตา่ง ๆ รวมทัง้การคมนาคม 

3) การให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปในเขตเมือง การจัดบริการยังคงอาศัย

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปท่ีตัง้อยู่ในเขตอําเภอเมือง ซึ่งควรมีสถานพยาบาลของ

ท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนร่วมด้วย 

2. การจดับริการสขุภาพเพ่ือรองรับการส่งตอ่และการจดับริการเฉพาะด้าน (Specific 

Service) จดุมุ่งหมายคือจดับริการท่ีใช้เทคโนโลยีการแพทย์ท่ีซบัซ้อนและมีราคาแพง มุ่งเน้น

การรวมศนูย์ทรัพยากรให้ได้ตามมาตรฐานเป็นหลกั มีการวางแผนรองรับการสง่ตอ่จากหน่วย

อ่ืน บริการท่ีจัดให้ประกอบด้วยบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในบางกลุ่มท่ีเก่ียวเน่ือง 

และเช่ือมโยงกบัการรักษาพยาบาล และฟืน้ฟูสภาพท่ีต้องอาศยัแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

และเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงจนต้องรวมศูนย์กันในระดับจังหวัด หรือระดับเขตหากเป็น

เทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมาก 

3. การกระจายสถานบริการเพ่ือจัดบริการรักษาพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific 

Service) 

1) การกระจายของสถานบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อของผู้ ป่วยหนักจากสถาน

บริการระดบัรองตามเครือข่ายบริการ โดยจดัให้มีบริการรวมศนูย์ สําหรับเทคโนโลยีราคาแพง

ในระดบัจงัหวดั และเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมากรวมศนูย์ในระดบัเขต 
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2) การกระจายของสถานบริการเพ่ือรองรับโรคท่ีเป็นปัญหาเฉพาะของประเทศไทย 

เช่น สถาบนัมะเร็งแห่งชาตแิละสถาบนัมะเร็งระดบัภมูิภาค 

3) การจัดบริการต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับเทคโนโลยีการแพทย์ การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยีอ่ืนท่ีจะมีผลทําให้ภาพของการจดับริการเปล่ียนแปลงไป 

 เครือข่ายบริการ เป็นกลไกหลกัในการพฒันาระบบบริการสขุภาพ ระบบสร้างเสริม

สุขภาพและควบคุมป้องกันโรค  ระบบคุ้ มครองผู้ บริโภค  เพ่ือท่ีจะทําให้ประชาชนท่ีมี

หลกัประกันสุขภาพเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดการส่งต่ออย่างมี

ประสทิธิภาพ ดงันัน้เครือข่ายการให้บริการ จะต้องมีความครอบคลมุการให้บริการถึง 3 ระดบั 

ได้แก่ ระดบัปฐมภมูิ ทุติยภมูิ ตติยภมูิ มีมาตรฐานของสถานบริการแต่ละระดบั และ มีระบบ

สง่ต่อทัง้การสง่ตอ่ผู้ ป่วยและข้อมลูทัง้ไปและกลับัจากสถานพยาบาลระดบัปฐมภมูิ เครือข่าย

อาจจะเป็นเครือข่ายท่ีรวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 

หรือกระทรวงอ่ืน ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชน ระบบบริการสขุภาพในรูปแบบเครือข่าย 4-7 

จังหวัด โดยใช้หลักการ “ เครือข่ายบริการท่ีไร้รอยต่อ (Seamless HC service Network )” 

เช่ือมโยงบริการ 3 ระดบั เข้าด้วยกนั วิธีหลกัคือการจดับริการ “ร่วม” มีเคร่ืองมือคือผงับริการ 

(service plan)  

 

เครือขา่ยบริการท่ี 

1 2 3 4 5 6 

เชียงราย ตาก กําแพงเพชร นครนายก กาญจนบรีุ จนัทบรีุ 

เชียงใหม ่ พิษณโุลก ชยันาท นนทบรีุ นครปฐม ฉะเชิงเทรา 

น่าน เพชรบรูณ์ พิจิตร ปทมุธานี เพชรบรีุ ชลบรีุ 

พะเยา สโุขทยั นครสวรรค์ พระนครศรีอยธุยา 
ประจวบครีิ

ขนัธ์ 
ตราด 

แพร่ อตุรดติถ์ อทุยัธานี ลพบรีุ ราชบรีุ ปราจีนบรีุ 

แม่ฮ่องสอน     สระบรีุ สมทุรสงคราม ระยอง 

ลําปาง     สงิห์บรีุ สมทุสาคร สระแก้ว 

ลําพนู     อ่างทอง สพุรรณบรีุ สมทุรปราการ 
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เครือข่ายบริการท่ี 

7 8 9 10 11 12 

กาฬสนิธุ์ นครพนม ชยัภมิู มกุดาหาร กระบ่ี ตรัง 

ขอนแก่น บงึกาฬ นครราชสีมา ยโสธร ชมุพร นราธิวาส 

มหาสารคาม เลย บรีุรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช ปัตตานี 

ร้อยเอด็ สกลนคร สริุนทร์ อบุลราชธานี พงังา พทัลงุ 

  หนองคาย   อํานาจเจริญ ภเูก็ต ยะลา 

  หนองบวัลําภ ู     ระนอง สงขลา 

  อดุรธานี     สรุาษฎร์ธานี สตลู 

            

ท่ีมา http://ped.crhospital.org/hos_network.html 

 

ระบบสง่ตอ่และระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 

ระบบสง่ตอ่เช่ือมโยงระหว่างสถานบริการระดบัต้น ไปยงัสถานบริการระดบัเหนือกว่า 

ต้องมีการกําหนดขอบเขตการให้บริการทุกระดับชัน้ของบริการ และกําหนดสถานบริการ

ภายในเครือข่ายบริการทกุสงักดัให้รองรับภารกิจนัน้ ๆ  โดยไม่ซํา้ซ้อน และไม่เปิดให้มีช่องว่าง

ทําให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ ต้องมีการจดัทําแผนการดูแลผู้ ป่วยร่วมกันตัง้แต่ระดบัการ

ดูแลตนเอง ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทรัพยากรสําหรับการส่งต่อจึงต้องมีการ

จดัเตรียมให้เพียงพอ 

การส่งต่อผู้ ป่วยครอบคลุมทัง้การส่งต่อฉุกเฉินและการส่งต่อไม่ฉุกเฉิน ภายใน

เครือข่ายบริการต้องจดัการเช่ือมโยงระบบข้อมลูข่าวสาร ภายในเครือข่าย ในเร่ืองทรัพยากร

สาธารณสขุท่ีมีอยู ่ความพร้อมให้ใช้บริการของทกุแห่ง เพ่ือจะได้รองรับผู้ รับบริการได้ 

ระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 

ระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินรองรับผู้ ป่วยวิกฤตระหว่างจดุเกิดเหต ุเพ่ือนําส่งสถาน

บริการสาธารณสขุ 

1. มีศูนย์กลางระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดบัชาติ เพ่ือรองรับสาธารณภัย

ระดบัชาติ โดยเป็นศูนย์กลางการประสานงาน การสัง่การ และรับข้อมูลข่าวสาร และมีการ

กําหนดศนูย์กลางระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินระดบัเขต หรือระดบัจงัหวดั ซึง่ขึน้อยูก่บัความ

จําเป็น 
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2. มีข้อมูลทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของทุก

เครือข่ายบริการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  รวมทัง้มีแผนผงัการกระจายทรัพยากรเหลา่นี ้

ในจดุตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ 

3. มีระบบส่ือสารคมนาคม ท่ีมีระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) สนบัสนุน และ

เช่ือมโยงเข้าถึงได้ง่าย ตลอดเวลาจากทกุจดุทัว่ประเทศ 

4. มีระบบจดัการด้านการเงินรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพ่ือมิให้ผู้ รับบริการ และสถาน

บริการต้องแบกรับภาระในการให้บริการ 

5. มีระบบข้อมลูการใช้บริการซึง่ครอบคลมุตัง้แต่จดุเกิดเหตไุปจนถึงลกัษณะทาง

ระบาดวิทยาเพ่ือประโยชน์ในการนํามาวิเคราะห์หาทางปอ้งกนั และดําเนินการ 

 
กรอบแนวทางในการกําหนดบริหารงานสาธารณสุขของประเทศ 

 ผลของการกระจายอํานาจทําให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการ

พฒันาด้านสขุภาพของบคุคล ครอบครัว และชมุชนมากขึน้เกิดความหลากหลายของแกนนํา

สุขภาพระดับชุมชนในการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ  ของงานสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากนี ้

พระราชบญัญัติสขุภาพ พ.ศ. 2550 ยงัได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจดัระบบสขุภาพของชมุชนและท้องถ่ินในรูปพหุภาคี การผลกัดนันโยบายสาธารณะเพ่ือ

สขุภาพ โดยการพฒันากลไกด้านนโยบายระดบัชาติ  เพ่ือผลกัดนัให้เกิดนโยบายสาธารณะท่ี

เอือ้ต่อสุขภาพ  นอกจากนีโ้ครงการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกโครงการ

จะต้องมีการประเมินผลกระทบตอ่สขุภาพควบคูก่บัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

ตามเจตจํานงค์ของการมีพระราชบญัญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ด้วยเหตุผล

ดงันี ้

1) การบริการสาธารณสขุและการควบคมุคณุภาพ ต้องคํานึงถึงการจดัระบบท่ีทัว่ถึง 

เป็นธรรม และสนับสนุนให้ท้องถ่ินมีความพร้อมในการดูแลรักษาโรคร้ายแรง มีระบบตรวจ

สขุภาพเพ่ือเฝา้ระวงัโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้สวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีมีอยู่ 3 ระบบ คือ 

การประกนัสงัคม สวสัดิการข้าราชการ และระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติให้มีมาตรฐาน

เท่าเทียมกนั ในขณะเดียวกนัรัฐต้องจดัหาและสนบัสนนุบคุลากรในจํานวนท่ีเหมาะสมและมี

คณุภาพ  
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2) การสร้างเสริมสขุภาพ ต้องสร้างเสริมสขุภาพท่ีให้บริการตอบสนองต่อคนทุกเพศ

ทุกวัย ทัง้กลุ่มคนปกติ ผู้ พิการและผู้ สูงอายุ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นผู้

ให้บริการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ โดยจัดสรร

งบประมาณอยา่งเหมาะสม ควรมีศนูย์แพทย์ประจําชมุชน มีการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดี มีพืน้ท่ี

สีเขียวในชมุชน เช่น สวนสาธารณะ ท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วม มี

กองทนุสขุภาพชมุชน มีการควบคมุปัญหาสขุภาพของแรงงานตา่งด้าว รัฐควรมีบทบาทในการ

สนับสนุนข้อมูลความรู้ ตลอดจนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจท่ีดีและมีการดําเนินนโยบาย

สาธารณะท่ีดีและตอ่เน่ือง 

3) การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีความสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงต่อโรคระบาดต่าง ๆ  แก่

ประชาชนอย่างตอ่เน่ือง มีระบบเฝา้ระวงัและปอ้งกนัโรคอย่างตอ่เน่ือง มีการบริการวคัซีนและ

จดัหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วสกดักัน้โรค มีการลงทุนร่วมกนัระหว่างรัฐและเอกชนในการป้องกนัโรค 

ส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสขุภาพ

คนในชมุชนด้วย  

4) การพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพ มีการสง่เสริมและพฒันาภมูิปัญญาของ

ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีระบบการให้ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาในการใช้

สมนุไพร ตลอดจนมีการปกปอ้งภมูิปัญญาท่ีดีงามของชมุชน สง่เสริมการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน

ควบคูก่บัแพทย์แผนปัจจบุนั และมีการควบคมุการโฆษณายาสมนุไพรด้วย 

5) การคุ้มครองผู้บริโภค ควรมีองค์กรอิสระเข้าไปสุ่มตรวจระบบบริการ ควบคู่ไปกับ

การให้ข้อมลูข่าวสารด้านการบริโภคอย่างเท่าเทียมกนัทัง้ในเมืองและในชนบท มีการควบคมุ

การโฆษณาเกินจริง มีกฎหมายชดัเจนเก่ียวกบัการรับและให้บริการ หากเกิดเร่ืองควรมีระบบ

การเข้าถึงจุดร้องเรียนอย่างรวดเร็ว มีระบบการลงโทษผู้ผลิตสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน และมี

กองทนุชดเชยช่วยเหลือแก้ผู้ เสียหาย  

 
ทศิทางการบริหารงานสาธารณสุข 
ปัจจบุนั กระทรวงสาธารณสขุได้ปรับบทบาทจากเดิมท่ีเป็นผู้ ให้บริการด้านสขุภาพไป

เป็นผู้ กํากับดูแลระบบบริการสุขภาพ  โดยอาศัยกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง

เครือขา่ยภาคีสขุภาพทกุภาคสว่นของสงัคม  
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หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (primary care units) และเครือข่ายของหน่วย

บริการระดบัปฐมภมูิ (primary care networks) เป็นจดุบริการดา่นแรก ซึง่ทําหน้าท่ีให้บริการ

แบบผสมผสาน (ทัง้การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรคและการ

ฟื้นฟูสภาพ) กรณีท่ีเกินความสามารถหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิจะรับผิดชอบส่ง

ผู้ ป่วยไปรับบริการต่อท่ีสถานพยาบาลอ่ืน การบริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิท่ีมีการ

บริหารจดัการท่ีดีจะเป็นระบบท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถมีต้นทนุผลลพัธ์สขุภาพ

ต่อหน่วยต่ําและผลของพระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติซึ่งได้ประกาศเป็นธรรมนูญสขุภาพ

ของรัฐ การมีองค์การมหาชนเข้ามารับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยบทบาทภารกิจ

หลักท่ีสําคัญ  คือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกระดับดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองให้

แข็งแรงก่อนท่ีจะเจ็บป่วย 

กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรหลักด้านสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ สํานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสขุภาพ สํานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาต ิ

และสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล รวมทัง้องค์กรอ่ืน ๆ  ได้ร่วมมือกบัองค์การอนามยั

โลก เพ่ือดําเนินการแก้ไขและพัฒนาสุขภาพคนไทยอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน 

ครอบคลมุปัญหาระดบัประเทศ ความร่วมมือมุ่งเน้นการดําเนินงานในปัญหาท่ีมีความสําคญั

สงู 5 เร่ือง และการมีส่วนร่วมจากทกุองค์กรหลกัด้านสาธารณสขุและทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ [18] 

1. การพฒันาระบบสขุภาพระดบัชมุชนและสาธารณสขุมลูฐาน (Community Health 

and Primary Health Care)  

2. การพฒันาเครือขา่ยบริการและเครือขา่ยการควบคมุปัจจยัเส่ียงและโรคไมต่ดิตอ่ 

(Non-Communicable Disease Control Networking)  

3. การพฒันาความสอดคล้องระหวา่งนโยบายการค้าระหวา่งประเทศและนโยบาย

สขุภาพ (International Trade and Health)  

4. การพฒันาระบบการเตรียมความพร้อมรับมือพิบตัภิยั (Disaster Preparedness 

and Response)  

5. การพฒันาระบบสร้างความปลอดภยัทางถนน (Road Safety)  
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อยา่งไรก็ตาม  การดําเนินงานสาธารณสขุตามบริบทและยทุธศาสตร์ของระบบบริการ

สาธารณสขุท่ีผา่นมา มีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง คือ  

1. ตัวบุคคล  กล่าวคือ ภาระโรคท่ีเกิดขึน้หลายโรคมีสาเหตุ/ปัจจัยเสริมจาก

พฤตกิรรม พนัธุกรรม  

2. สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวตั 

(dynamic) เช่น สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ การจดับริการในระดบัปฐมภมูิ ทตุิย

ภมูิ ตติยภมูิ และสงูกว่าท่ีดําเนินการโดยโรงพยาบาล/สถาบนั/ศนูย์ นัน้ไม่สามารถดําเนินการ

ได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ  

4. กําลงัคน  ซึง่ประเดน็นีโ้ดยภาพรวมยงัเป็นปัญหาสําหรับกระทรวงสาธารณสขุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ กฎหมายกบัเปา้ประสงค์ของระบบสาธารณสขุ 

 

ระบบบริการในภาพรวม เกิดจากกฎหมายหลายฉบบั เช่ือมโยงกบัระบบบริหารท่ีมี

การพฒันาและเกิดขบัเคลื่อนการดําเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการจดับริการร่วม การ

บริหารทรัพยากรร่วม เกิดนวตกรรม และคณุภาพการบริการท่ีสง่ผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ประชาชน

ชดัเจน อยา่งไรก็ตาม การให้บริการของโรงพยาบาลแมข่า่ยในพืน้ท่ียงัให้บริการผู้ ป่วย 

ตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของประชาชน อยา่งไรก็ตาม หากโรงพยาบาลแมข่า่ยยงัไมส่ามาร

ดําเนินการได้ อาจให้มีการสง่ตอ่ทัง้ในเครือขา่ยและนอกเครือขา่ยบริการ โดยท่ีการสง่ตอ่นอก

เขตมกัเป็นโรคท่ีเกินศกัยภาพ และยงัไมส่ามารถรองรับบริการภายในเขตได้ทัง้หมด  
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คาํถามเชิงอภปิราย  

1. เหตใุด หลกัการบริการงาน ผู้บริหารต้องให้ความสําคญัเร่ืองของสทิธิและเสรีภาพ 

2. ประชาชนมีสิทธิในการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือไม่ หากเจ้าหน้าท่ีบริการล่าช้า ไม่

เป็นไปตามขัน้ตอน 

3. ในปัจจุบัน ยังมีการเหล่ือมลํา้ในการบริการสาธารณสุขอยู่หรือไม่ พิจารณาจาก

ตวัชีว้ดัอะไร 

4. คนยากจนมีสทิธิในการได้รับบริการสาธารณสขุอยา่งเท่าเทียมและทนัทีจริงหรือไม ่ 

5. เหตุใดจึงต้องกําหนดแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ และรัฐได้ดําเนินตามนโยบาย

หรือไม ่

6. การจดับริการสาธารณะคืออะไร มีคณุสมบตัิอย่างไร ภาคเอกชนสามารถดําเนินหรือ
จดับริการสาธารณะได้หรือไม ่

7. การบริหารงานสาธารณสขุในอนาคตควรมีทิศทางอยา่งไร 
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บทที่ 5 
 

แผนกลยุทธ์และกระบวนการจัดทาํแผน 
 

แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ด้านสขุภาพเป็นเคร่ืองมือในการบริหารยทุธศาสตร์ด้าน

สขุภาพขององค์กรท่ีต้องดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินงานไปได้อย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีกําลงัเผชิญกับความเปล่ียนแปลงท่ี

รวดเร็วและรุนแรงขึน้ในหลายๆ ด้าน การวางแผนกลยุทธ์จึงมีความสําคัญยิ่งต่อการ

บริหารงาน เป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้องค์กรไปสูค่วามสําเร็จในการบรรลวุิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยม

ขององค์กร เปา้หมาย และผลสมัฤทธ์ิขององค์กร  การจดัทําแผนกลยทุธ์ด้านสขุภาพในองค์กร

เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุข

ภายในทกุระดบัทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาคในทกุขัน้ตอน  

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. หลกัการวางแผนกลยทุธ์ 

1.1 แนวคดิ และการวางแผนกลยทุธ์  

1.2 องค์ประกอบของแผนกลยทุธ์/หรือแผนยทุธศาสตร์ 

1.3 การแปลงกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตั ิ

2. แผนกลยทุธ์ด้านสขุภาพระดบัองค์กร 

2.1 แผนกลยทุธ์ระดบัองค์กร 

2.2 แผนกลยทุธ์ระดบัหน่วยงาน 

2.3 แผนกลยทุธ์ระดบัสว่นงาน 

3. แผนบริหารราชการแผน่ดนิ 

3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนและนโยบายแห่งรัฐ 

3.1 แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

3.3 การบรูณาการแผนยทุธศาสตร์สขุภาพในระดบัจงัหวดั 
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1. หลักการวางแผนกลยุทธ์ 
ผู้ บริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท่ีจะทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามท่ี

กําหนดการวางแผนกลยทุธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ กลยทุธ์ทุกกลยทุธ์ท่ี

กําหนดขึน้เป็นปัจจยัท่ีชีอ้นาคตขององค์การนัน้การวางแผนกลยทุธ์นัน้ต้องมีองค์ประกอบของ

การคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic thinking) ด้วย เพราะการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นการมองเห็นสิ่ง

ต่างๆ ทัง้ทางสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีเท่านัน้ และสามารถ

มองเห็นสภาพแวดล้อม และความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเหล่านัน้ว่าจะ

เคล่ือนไหวอยา่งไร เพ่ือองค์การจะได้ดําเนินการและตอบสนองให้สอดคล้องและเอือ้ประโยชน์

ตอ่องค์การให้มากท่ีสดุ ภายใต้สภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรง 

 
1.1 แนวคดิ และการวางแผนกลยุทธ์ 

1.1 ระดบัของแผนสาธารณสุข 
ระดบัของการวางแผนมีดงันี ้

1.การวางแผนนโยบาย (Policy) เป็นหน้าท่ีในระดบัประเทศหรือระดบักระทรวง โดย

กําหนดขึน้จากรัฐบาลอาจแบง่นโยบายเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 นโยบายหลกั (Principle Policy) คือนโยบายท่ีกําหนดขึน้จากวตัถปุระสงค์ 

เช่น นโยบายการกระจายบริการสาธารณสุขไปยงัส่วนภูมิภาค นโยบายการสาธารณสุขมูล

ฐาน 

1.2 นโยบายเฉพาะเร่ือง (Specific Policy) หมายถึง นโยบายท่ีกําหนดขึน้มา

เป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและต้องรีบดําเนินการโดยไม่รอช้า เช่น นโยบายการ

อบรมการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัด้านสาธารณสขุ 

1.3 นโยบายการบริหาร (Administrative Policy) หมายถึงนโยบายท่ีกําหนดขึน้

เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับการบริหารงาน 

2. การวางแผนกลวิธี (Strategic Plan) ซึง่จะระบถุึงวิธีการกว้างๆ ท่ีจะนํามาใช้เพ่ือ

บรรลเุป้าหมาย นโยบาย การขยายบริการ ให้ครอบคลมุประชาชนในชนบท อาจใช้กลวิธีการ

สร้างสถานบริการสาธารณสขุให้ครอบคลมุทุกอําเภอ ทุกตําบลและทุกหมูบ้าน หรืออาจใช้

กลวิธีการสาธารณสขุมลูฐาน 
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3. การวางแผนปฏิบตักิาร (Operational Plan) เป็นการวางแผนระดบัปฏิบตัิงานใน

ระบบการให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสขุในระดบัอําเภอและตําบลเป็น

สว่นใหญ่ ซึง่มีหน้าท่ีจะนําเออแผนกลวิธีท่ีกําหนดไว้ในระดบัสงูกวา่มากําหนดเป็นแผนปฏิบตัิ

การ เพ่ือกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานตามกลวิธีท่ีได้กําหนดไว้ 
 

 ลกัษณะของแผน [1] มีดงันี ้

1. แผนโครงการ (Project) จะเป็นแผนงานประเภทหนึ่งท่ีถกูกําหนดขึน้ให้สอดคล้อง

กบัประเด็นยทุธ์ศาสตร์และกลยทุธ์ในการบริหารการพฒันาตามพนัธกิจท่ีสําคญัขององค์การ

นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะผลกัดนัให้เจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดบัสูงสามารถนําไปสู่

การกําหนดกลวิธีในการจดัการในระดบัปฏิบตัิการ (Tactical management) อย่างได้ผล [3] 

แผนงานสาธารณสขุท่ีเป็นแผนลกัษณะโรคเฉพาะ (Vertical  project/program)  จะทําให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานในโรคนัน้ ท่ีผ่านมาสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะไม่เห็นด้วยกบั

การจัดทําแผนแบบนี  ้แต่ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในปัจจุบันยังไม่สําเร็จตามเป้าหมาย

แนวโน้มของโรคมีมากขึน้  ดังนัน้การวางแผนแบบ  Vertical program ก็มีความจําเป็น

แผนงานสาธารณสุขของส่วนกลางท่ีสมัพันธ์กับการบริหารงบประมาณแบบแยกงบเป็น 4 

ส่วน  ได้แก่  Vertical programs,PP Community-based, PP facility-based และ PP area-

based เป็นต้น 

2. แผนพัฒนาแบบบูรณาการ  (Integrated  Development  Planning  - IDP) การ

วางแผนพฒันาแบบบูรณาการเป็นวิธีการวางแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีทุกฝ่าย  โดยเฉพาะผู้ ท่ีมี

ส่วนได้เสีย (stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดให้บรรลุเป้าหมายการ

พฒันา  เป็นการสร้างกรอบการพฒันา  ประสานงานต่าง ๆ ในท้องถ่ินเพ่ือเพิ่มคณุภาพชีวิต

ของประชาชนในท้องถ่ิน  (เช่น  อบต.  เทศบาล)  โดยพิจารณาเง่ือนไขและปัญหาต่าง ๆ 

รวมทัง้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือการพฒันาแผน ดงักล่าวพิจารณาการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

อย่างรอบด้านและเป็นองค์รวม  ไม่แยกส่วน  รวมทัง้สร้างกรอบการใช้ท่ีดิน  การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน งานบริการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเม่ือได้ IDP แล้ว แผนย่อยและ

โครงการตา่งๆ  ต้องเกิดขึน้ภายใต้กรอบนี ้ งบประมาณประจําปีของ อปท. เช่น เทศบาลก็ต้อง

ใช้ตามกรอบดงักลา่ว 

แม้ว่าทกุหน่วยงานจําเป็นต้องมีการจดัทําแผนงานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน 

แต่การนําแผนงานไปใช้ควรมีการตระหนักถึงประโยชน์และข้อจํากัดของแผนงาน ซึ่งเม่ือ
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พิจารณาถึงประโยชน์จะพบว่าแผนงานช่วยให้การทํางานเป็นขัน้ตอน มีการประสานงานกนั 

(เน่ืองจากแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนงาน จึงมีความรับผิดชอบร่วมกนัท่ีจะร่วมมือ

กนัทํางานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้) เวลาท่ีใช้ในการทํางานลดน้อยลง เพราะลดงานท่ี

ไม่จําเป็น และยงัสามารถใช้แผนงานเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุงานได้ด้วย เน่ืองจากมีการ

กําหนดเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุของงานไว้ลว่งหน้า 

สําหรับข้อจํากดัของแผนงานมีอยู่หลายประการ กลา่วคือ แผนงานเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้อง

กบัอนาคต ฉะนัน้ความถกูต้องของข้อมลูท่ีใช้ในการวางแผน เป็นสิ่งกําหนดความถกูต้องของ

แผนงานนัน้ ๆ อีกประการหนึ่ง หากสถานการณ์ในอนาคต มีการเปล่ียนแปลงไปจากปัจจบุนั

อย่างมากแล้ว แผนงานท่ีกําหนดขึน้ย่อมไร้ประโยชน์ค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีใช้ไปในการจดัทํา

แผนงานก็เป็นข้อจํากัดอีกประการหนึ่ งเช่นกัน  ค่าใช้จ่ายเหล่านีอ้าจจะสูงมาก  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัผลประโยชน์อนัไม่แน่นอนท่ีจะได้จากแผนงาน และถ้าเปรียบไปแล้ว สิ่งท่ีจะ

เกิดในปัจจบุนัยอ่มสําคญักวา่อนาคต [2] 
 

บรูซ เฮนเดอร์สนั  (Bruce Henderson) ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์องค์กรได้เช่ือมโยง

แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์เข้ากบัความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยอิงแนวคิดความได้เปรียบ

เชิงเปรียบเทียบจากวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเขาได้กล่าวว่าการได้เปรียบในการแข่งขนัเป็นผล

เกิดจากการนํากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ เพ่ือทําให้องค์กรมีสถานะท่ีดีกว่าและเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั ทัง้นี ้

เพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกค้า ได้ให้นิยามกลยุทธ์ไว้ว่า “กลยุทธ์เป็นการค้นหา

อย่างรอบคอบ เพ่ือจดัทําแผนปฏิบตัิการท่ีสามารถนําไปพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขนั

และความสามารถให้แก่ธุรกิจ” [3] 

ไมเคลิ พอร์ทเตอร์  (Michael Porter)มีความเห็นตา่งจากเฮนเดอร์สนั โดยเน้นวา่ “กล

ยทุธ์ในการแข่งขนัคือการสร้างความแตกต่าง ซึ่งหมายถึง การเลือกชุดของกิจกรรมท่ีมีความ

แตกต่างอย่างรอบคอบ เพ่ือส่งมอบคณุค่าจากส่วนผสมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้แก่ลกูค้า” 

กลยทุธ์จะทําให้องค์กรให้มีความริเร่ิมตา่งๆ ได้ดีขึน้ และได้เปรียบในการแข่งขนัเหนือคูแ่ข่งอีก

ด้วย ปัจจบุนันีก้ารวางแผนกลยทุธ์ได้เข้ามาในงานตา่งๆ และในงานราชการมากขึน้ [2] 

การวางแผนกลยทุธ์ด้านสขุภาพในประเทศไทย เร่ิมจากการปฏิรูประบบราชการในปี 

พ .ศ . 2545 เน่ืองจากภาครัฐในประเทศไทยได้ประสบปัญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงเกิดกระแสแนวคิดในการ
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บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม ่ (New Public Management) และธรรมาภิบาลหรือการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี  (Good Governance)  [4] 

การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) หมายถึง การท่ีองค์กรใช้วิธีการเชิงระบบ 

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นท่ีเป็นพืน้ฐานและท่ีมีความสําคัญเพ่ือให้องค์กรมีการ

ดําเนินการในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง และการอยู่รอดขององค์กร ประเด็นเหล่านีเ้ป็นการจดั

เตรียมการวางแผนเพ่ือการพฒันาองค์กรตามตวัชีว้ดัในระยะเวลานัน้ ซึง่เป็นกลยทุธ์ระยะยาว 

และเป็นการออกแบบเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลให้กับองค์กรซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับทิศทางการ

ดําเนินงานพืน้ฐาน เปา้ประสงค์ และข้อมลูท่ีจะเป็นแนวทางการปฏิบตังิาน [5] 

ยิ่งกว่านัน้ การวางแผนท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถขององค์กรจะมีการ

ตดัสินใจท่ีสําคญัๆในปัจจบุนั ได้มีการพิจารณาวิเคราะห์อย่างลกึซึง้ กระบวนการท่ีองค์กรให้

ความหมายกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินงาน และการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากร

รวมทัง้เงินทุน และบุคลากรเพ่ือดําเนินตามกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางธุรกิจท่ี

หลากหลายในการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT analysis (ประกอบด้วยการ

ค้นหาจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน  (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค  

(Threats), การวิเคราะห์  PEST analysis  (ประกอบด้วยการค้นหาปัจจัยทางการเมือง  

(Political), เศรษฐกิจ  (Economic) สงัคม  (Social) และเทคโนโลยี  (Technological)เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) หมายถึง 

การท่ีองค์กรใช้วิธีการเชิงระบบหรือกระบวนการเพ่ือสร้างการตดัสินใจการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานในระยะยาวอยา่งตอ่เน่ือง และมีออกแบบเพ่ือเลือกกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะกระทําในแต่

ละระดบัและแต่ละหน้าท่ีเพ่ือบรรลุแต่ละเป้าหมาย เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร และ

การอยูร่อดขององค์กร 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล การปรับโครงสร้างและภารกิจภาครัฐ และ

ปรับแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปฏิรูปกระทรวง

สาธารณสขุ โดยใช้แผนยทุธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานเพ่ือพฒันาสขุภาพ ซึง่ต้อง

ใช้ได้กับโครงสร้างทุกรูปแบบ สามารถเช่ือมโยง นโยบาย แผนงานและกิจกรรมเข้าด้วยกัน 

ยืดหยุ่นตามหน้าท่ีและศกัยภาพของแต่ละหน่วยงานได้ ทําให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบถึง

จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส อปุสรรคของตนเอง และหน่วยงาน คิดเปา้หมายและกิจกรรม คิดตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และชีใ้ห้เห็นสาเหตุของความสําเร็จ
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และความล้มเหลว โดยได้รับการสนบัสนุนจากองค์กรอนามยัโลก ในการพฒันารูปแบบการ

บริหารยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ด้านสขุภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหาร

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ภายหลงัการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545  ซึ่งการจัดทําแผนกล

ยุทธ์มุ่งหมายให้หน่วยงานย่อย ๆ หลายหน่วยต้องดําเนินการสอดรับกัน เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี [6] โดยเฉพาะในช่วงท่ีความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ท่ี เช่น การแพร่

ระบาดของโรค การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรท่ีเคล่ือนสู่สังคม

ผู้สงูอาย ุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ [7] 

องค์กรอนามัยโลกได้เสนอกรอบแนวคิดเพ่ือการปฏิบัติ  (WHO’s Framework for 

Action) ให้กบัสมาชิกขององค์กรอนามยัโลกทัว่โลก โดยผา่นทางเลขานกุารขององค์กรอนามยั

โลก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์  (Strategic Plan) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบตัิงาน

ของระบบสขุภาพอย่างเร่งดว่น เพ่ือบรรลเุปา้หมายตาม Millennium Declaration ระยะกลาง

ในปี ค.ศ. 2015 และเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของระบบสุขภาพท่ีดีท่ีสุดคือผลกระทบต่อ

ผลลพัธ์สขุภาพ  

การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

แผนท่ีกําหนดทิศทางองค์กรในระยะยาว ซึ่งผู้ จัดทําแผนจะต้องมองไปในอนาคตได้อย่าง

ถูกต้องเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิอย่าง

เป็นรูปธรรมขององค์กร  [8]  ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบด้วยทิศทางของนโยบายเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร โดยกระบวนการ

ดําเนินการได้มุ่งเน้นท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานในทุกระดับทัง้

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกขัน้ตอน โดยเฉพาะผู้ บริหารซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการ

ขบัเคล่ือนแผนงานทัง้ระบบ นอกจากนีย้ังได้ให้ความสําคญักับการนําเทคนิคการวางแผน

อย่างเป็นระบบ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ โดยครอบคลุม

การพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ อย่างรอบด้าน เช่น การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร ทัง้บทบาท

องค์กรตามพระราชกฤษฎีกาและผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์ศกัยภาพองค์กรใน

ด้านจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ภายใต้กรอบการ

วิเคราะห์แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ รวมทัง้การพิจารณาความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผนต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับแผนกลยุทธ์ สํานักงาน
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ปลดักระทรวงสาธารณสขุ และการศกึษาความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่กระบวนการ

วางแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการของ

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งนําไปสู่การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และใช้มิติทางดุลยภาพ  (Balance Scorecard) ใน

แผนกลยุทธ์จากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติงานขององค์กร รวมทัง้การกําหนดทิศทาง 

เปา้หมาย และแนวทางการแก้ไขปัญหา/การพฒันางานสาธารณสขุท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม โดย

คํานึงถึงปัจจัยสนับสนุนจากภายนอกท่ีสําคัญได้แก่ การแสวงหาการมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน และการพฒันาระบบบริหารจดัการและการพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ของภาครัฐ นอกจากนี ้การวางแผนกลยทุธ์ยงัมีการพฒันา เกณฑ์รางวลัคณุภาพการบริหาร

จัดการภาค รัฐ  (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เพ่ื อ ให้ องค์กร

สาธารณสุข มีความเข้าใจ เรียนรู้ และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการตามหลักการ 

แนวคิดและวิธีการท่ีดี เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการบริหาร

จดัการองค์กรด้านสาธารณสขุ เพ่ือสขุภาวะท่ีดีของประชาชน [9] 

กล่าวโดยสรุป การวางแผนกลยทุธ์ด้านสขุภาพ หมายถึง การท่ีองค์กรสาธารณสขุใช้

เทคนิคการวางแผนอย่างเป็นระบบ และกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ ในการจดัทําเปา้หมาย

ระยะยาว เลือกกิจกรรมและเพ่ือตดัสินใจกําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดีท่ีสุดอย่างเป็น

รูปธรรม  รวมทัง้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานในแต่ละระดับ  เพ่ือบรรลุ

ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในระยะยาวอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือการอยู่รอดของ

องค์กร โดยผู้บริหารขององค์กรให้ความสําคญัและสนบัสนนุการะบวนการจดัทําแผนกลยทุธ์

ทกุขัน้ตอน 
 
1.2 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์/หรือแผนยุทธศาสตร์ 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนนุให้

มีการพัฒนาระบบราชการและใช้เคร่ืองมือในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนท่ี

ยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบตักิาร [10] 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ก.พ.ร. นิยามศัพท์องค์ประกอบหลักของตัวแบบ  

(Template) ไว้ดงันี ้
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วิสัยทัศน์ (Vision) เปรียบเสมือนภาพในอนาคตหรือภาพสดุท้ายท่ีต้องการเห็นจาก

การทําหน้าท่ี หรือภารกิจของตนเอง ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเป็นจริง เช่ือถือได้ และดึงดูด

ความสนใจของบุคคลและองค์กร วิสยัทศัน์ประกอบด้วย ภาพสดุท้ายของการดําเนินภารกิจ 

ภาพลกัษณ์หรือแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน และภาพ

ของหน่วยงานหรือองค์กร วิสยัทศัน์ท่ีดีมีประสิทธิผลมีคณุสมบตัิ 4 ประการ คือ มุ่งความเป็น

เลิศ ความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร มุ่งเน้นอนาคต และภาพฝัน ความสําคญัของวิสยัทศัน์

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกําหนดทิศทางในการทํางานร่วมกัน และเป็นแนวทางในการติดตาม 

ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตวัอยา่งวิสยัทศัน์กระทรวงสาธารณสขุ 

“ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึน้เพ่ือสร้างความ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อมอยา่งยัง่ยืน” 

 

พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) เป็นการนําวิสยัทศัน์มาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า

หากต้องการไปให้ถึงวิสยัทศัน์นัน้ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียจะต้องดําเนินการในเร่ืองใดบ้าง พนัธกิจ

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ เพราะเป็นข้อความท่ีอธิบายให้ทราบถึง

เหตผุลของการดํารงอยู่ขององค์กร แสดงถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีองค์กรกระทําและขอบเขตหน้าท่ี

ขององค์กร โดยมีความสมัพนัธ์กบัวิสยัทศัน์ในลกัษณะท่ีเป็นสว่นขยายของวิสยัทศัน์และเป็น

ผลสะท้อนของคา่นิยมองค์กรด้วย 

ค่านิยม (Value) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ความเช่ือ 

ทัศนคติ ความคาดหวัง ปทัสถาน พิธีกรรม การติดต่อส่ือสาร สัญลักษณ์และจุดมุ่งหมาย 

คา่นิยมเป็นสิ่งท่ีองค์กรและบคุคลยดึถือเป็นหลกัขัน้พืน้ฐานเม่ือรวมเข้ากบัวิสยัทศัน์และพนัธ

กิจแล้วทําให้องค์กรมีเอกลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม จริยธรรมและการตัดสินใจของ

องค์กรและสงัคม ค่านิยมมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละองค์กร ค่านิยมองค์กรเป็นความเช่ือ

ร่วมกนัท่ีองค์กรยึดถือ อาจแสดงออกในรูปคําขวญั เช่น คณุภาพ บริการสะดวก และคณุค่า 

โดยมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร 

ตวัอย่าง ค่านิยม สํานกังานควบคมุโรค  (สคร.) กระทรวงสาธารณสขุ 6 ประการ คือ 

ISMART   

I = Integrity                       มีคณุธรรม จริยธรรมในการทํางาน 
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S = Service mind              มีจิตใจให้บริการ 

M = Mastery                      ทํางานอยา่งมืออาชีพ  

A = Accountability/Transparency ซื่อสตัย์ ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 

R = Relationship                มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  

T = Teamwork                   ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  ยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์/ ตวัชีว้ดั และ เป้าหมาย ประเด็น

ยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) เป็นทิศทางการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ

แผนการบริหารราชการแผน่ดนิ ซึง่เป็นประเดน็หลกัท่ีต้องคํานงึถึงต้องพฒันาและต้องมุง่เน้น 

ตวัอย่าง ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของกระทรวงสาธารณสขุ ได้แก่ [11] 

(1) เสริมสร้างและพฒันาระบบบริการสขุภาพท่ีตอบสนองต่อปัญหาของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

(2) เสริมสร้างระบบการเฝา้ระวงั  ควบคมุ  ปอ้งกนั บําบดั รักษาและฟืน้ฟสูภาพ

ของประชาชน  ผู้ เสพและผู้ตดิยาเสพตดิให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

(3) สง่เสริม สนบัสนนุการพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพแบบมีสว่น

ร่วม 

(4) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐาน  

(5) ปฏิรูประบบบริการจดัการทางการแพทย์ สาธารณสขุ และระบบสขุภาพให้มี

ประสทิธิภาพและครบวงจรทัง้การวิจยั พฒันาองค์ความรู้ การรักษาพยาบาล  

การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรค  การฟื้นฟูสภาพ  คุ้ มครอง

ผู้บริโภค รวมทัง้สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ  (Medical  

Hub) 

(6) พัฒนาประสิทธิภาพ เครือข่ายระบบเฝ้าระวงั การป้องกัน การควบคุมโรค

และภยัธรรมชาต ิ

(7) เสริมสร้างปัจจยัพืน้ฐานของการมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้องอย่างพอเพียงท่ี
เอือ้ต่อการมีสขุภาพดีของประชาชน  รวมทัง้ศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันาข้อเสนอ
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เชิงนโยบายในการนํามาตรการภาษีมาใช้กระตุ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

บคุคล 

(8) สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรและภาคีเครือข่ายในการดําเนิน
กิจกรรมด้านสขุภาพ โดยการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์

แผนไทย  การแพทย์พืน้บ้าน  การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  การ

คุ้มครองภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร 
 
เป้าประสงค์  (Goal) หมายถึง ข้อความแสดงผลลพัธ์เฉพาะในระยะยาวหรืออธิบาย

ทิศทางในอนาคตท่ีพึงปรารถนาขององค์กรท่ีต้องการให้เกิดขึน้ เป็นระดับผลสําเร็จท่ี

หน่วยงาน/องค์กรสามารถบรรลไุด้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่จะต้องสอดคล้องกบัพนัธกิจหรือ

จดุมุง่หมายพืน้ฐานขององค์กร 

ตวัอย่าง กระทรวงสาธารณสขุมีเป้าหมายการให้บริการ  (Service Delivery Target)  

ดงันี ้[12] 

(1)  ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีสขุภาพดี 

(2)  ประชาชน ผู้ เสพและผู้ ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต โดยการ

บําบดั รักษา ฟืน้ฟ ูเฝา้ระวงัควบคมุการใช้วตัถเุสพติดให้สามารถดําเนินชีวิต

ได้ตามปกต ิ

(3)  มีนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของทุก

ภาคสว่น 

(4)  ประชาชนสามารถเข้าถึงหลกัประกันสุขภาพ ได้บริการสุขภาพและบริโภค

ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีมีคณุภาพมาตรฐานอยา่งถัว่ถึงและเป็นธรรม 

(5)  ปัญหาสขุภาพของประชาชนท่ีเกิดจากภาระโรค ภยัคกุคามและความรุนแรง

ลดลง 

(6)  ประชาชนมีสขุภาพดี  มีพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง รวมทัง้มีส่วนร่วมในการ

ดแูลสขุภาพท่ีเหมาะสม 
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(7)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอด และคุ้ มครองภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ทางเลือก และ

สมนุไพรอยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์  (Objective) หมายถึง ข้อความท่ีบ่งบอกถึงกิจกรรมสําคัญท่ีองค์กร

จะต้องทําให้สําเร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ต้องมีความชดัเจน รัดกมุ วดัได้ และสอดคล้อง

กบัเป้าประสงค์ ซึ่งวตัถปุระสงค์ในปัจจุบนัเป็นการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิจึงนีนิ้ยมใช้

คําวา่ ตวัชีว้ดั นัน่เอง 

ตัวชีว้ัด  (Key Performance Indicators: KPI) เป็นตัวชีว้ัดหลักของการดําเนินงาน 

เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีบง่บอกถึงข้อมลูท่ีแสดงสถานะท่ีเป็นจริงขององค์กรในปัจจบุนั เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการกํากับตรวจสอบการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด เป็นสิ่งท่ีจะบอกว่า

หน่วยงานสามารถบรรลเุปา้ประสงค์หรือไม่ ตวัชีว้ดัทกุตวัควรมีการให้คําจํากดัความหรือการ

อธิบายความหมายของตวัชีว้ดัดงักล่าว โดยตวัชีว้ดัจะต้องเช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และเป็น

กุญแจแห่งความสําเร็จ  (Key Success Factors: KSF)เป็นปัจจยัท่ีผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จะทําให้

องค์กรมีความสําเร็จในด้านการแขง่ขนั  

ตวัอยา่ง ตวัชีว้ดัตามเปา้หมายระยะ 1 ปี ของเดก็ สตรี และเดก็ปฐมวยั ในเขตสขุภาพ

จงัหวดั [13]ได้แก่  

1. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลงัคลอด  (ไมเ่กิน 5) 

2. ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด  (ไม่เกิน 25 ตอ่การเกิดมีชีพ

พนัคน) 

3. ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกหรือเท่ากับ 12 

สปัดาห์ (ไมน้่อยกวา่ 60) 

4. ร้อยละของเดก็ท่ีมีพฒันาการสมวยั  (ไมน้่อยกวา่ 85) 

5. ร้อยละของเดก็อาย ุ1 ปี ท่ีได้รับวคัซีนปอ้งกนัโรคหดั  (ไมน้่อยกวา่ 95) 

6. ร้อยละของเดก็ปฐมวยั มีปัญหาฟันนํา้นมผ ุ (ไมเ่กิน 57) 

7. ร้อยละของเด็กวยัเรียน  (6-12 ปี) มีสว่นสงูระดบัดีและรูปร่างสมสว่น  (ไม่

น้อยกวา่ 70) 

8. อตัราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดบัมัธยมศึกษา  (ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 50) 
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เป้าหมาย (Target) เป็นตัวเลขหรือค่าของตัวชีว้ัดท่ีจะต้องไปให้ถึงลักษณะของ

เปา้หมายท่ีดีคือ มีความท้าทาย สงูกวา่มาตรฐานการทํางานท่ีเคยปฏิบตั ิสง่เสริมให้เกิดความ

พยายาม ไม่สูงเกินจนไม่สามารถทําได้จริง และนําไปสู่การพัฒนา ซึ่งแนวทางการกําหนด

เป้าหมาย โดยการเปรียบเทียบกบัผลงานเฉล่ียในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การพิจารณาแนวโน้มท่ี

น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต การเทียบกับผลงานท่ีดีท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การเทียบกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ (benchmarking) ท่ีมีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนัการตัง้เปา้หมายตามนโยบาย

ของผู้บริหาร การตัง้เปา้หมายร่วมจากผู้ปฏิบตังิาน 

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  (Strategy) กลยุทธ์ หมายถึง แผนการหรือวิธีการตดัสินใจ

หรือกลุ่มของกิจกรรมท่ีองค์กรใช้เพ่ือการบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ขององค์การ กลยทุธ์

เป็นแนวทางหลกัในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลเุปา้ประสงค์ของหน่วยงานท่ีตัง้ไว้ตามปัญหา

และศกัยภาพของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลผุลลพัธ์ท่ีต้องการให้

เกิดขึน้ 

กลยุทธ์มีความเช่ือมโยงกับนโยบาย  (Policy) และกลวิธี  (Tactics) ซึ่งนโยบาย

หมายถึงข้อความท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีสะท้อนให้เห็น

จุดยืนและค่านิยมองค์กรขององค์กรหรือหน่วยงาน นโยบายประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 

นโยบายทัว่ไป และนโยบายปฏิบตัิการ นโยบายทัว่ไป หมายถึงแนวทางหรือหลกัการปฏิบตัิ

สําหรับการคิดและการตดัสินใจในการดําเนินงานของทัง้องค์กร นโยบายปฏิบตัิการหมายถึง

แนวทางหรือหลกัการปฏิบตัิสําหรับการคิด และการตดัสินใจในการดําเนินงานของฝ่ายหรือ

หรือแผนกในองค์กรท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายทั่วไปขององค์กร นโยบายทั่วไปและ

นโยบายปฏิบตัิการส่วนมากกําหนดขึน้เพ่ือกํากับการดําเนินกลยุทธ์ท่ีองค์กรเลือกใช้เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สงูสดุ [14-15] 

 
1.3 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

แนวคดิในการวางแผนกลยทุธ์ในปัจจบุนัเช่ือมโยงกบัการวดัผลการปฏิบตังิาน จงึต้อง

มีการแปลงกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยมีการจดัทําแผนท่ียทุธศาสตร์โดยใช้เคร่ืองมือท่ีสําคญั

คือ Balanced Scorecard:BSCซึง่เคร่ืองมือท่ีทําหน้าท่ีเปล่ียนพนัธกิจ  (Mission)และกลยทุธ์ 

(Strategy) เป็นชุดของการวดัผลการปฏิบตัิงานท่ีมีส่วนช่วยกําหนดกรอบของระบบการวดั

และการบริหารกลยทุธ์ท่ีครอบคลมุประเด็นครบถ้วน ตวัเลขท่ีได้จากการวดัจะทําหน้าท่ีวดัผล
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การปฏิบตัิงานขององค์กรท่ีครอบคลมุด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน ด้าน

ลกูค้า ด้านกิจการภายใน และด้านการเรียนรู้แลการเตบิโตขององค์กร [16] 

แผนปฏิบตักิาร (Action plan) แผนปฏิบตักิารเป็นองค์ประกอบชดุสดุท้ายของแผนกล

ยทุธ์ ประกอบด้วย แผนงาน โครงการและกิจกรรม มีลกัษณะท่ีค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ

เพราะมีรายละเอียดท่ีตอบคําถามเก่ียวกบัใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอย่างไร ซึ่งเป็นหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของหน่วยงานระดบักลุ่มงาน ฝ่าย หรือแผนกต่างๆ ในองค์กรซึ่งเกิดขึน้ต่อ

จากกระบวนการความร่วมมือของกลุ่มหัวหน้างาน ฝ่าย และแผนกต่างๆ ในการกําหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ของ

องค์กรทัง้องค์กร การกําหนดแผนปฏิบตัิการของแต่ละหน่วยงานย่อยต่างๆ ภายในองค์กร

แบง่เป็น 3 ระดบั คือ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม  

แผนงาน (Program) หมายถึง แผนอย่างละเอียดเก่ียวกับสิ่งท่ีจะกระทํา ดังนัน้ 

แผนงานจึงเปรียบเสมือนกลุ่มกิจกรรมท่ีผสมผสานกัน ซึ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงหรือ

แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและชุมชน ดังนัน้ แผนงานจึง

ประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมท่ีจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการดําเนินการให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

โครงการ  (Project) หมายถึง แผนท่ีมีขนาดเล็กหรือหน่วยย่อยของแผนงานท่ีมี

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง ทัง้ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย

กําหนดไว้ ดังนัน้ โครงการจึงเปรียบเสมือนแผนย่อยของแผนงานท่ีมีรายละเอียดมากกว่า

แผนงานนัน่เอง 

กิจกรรม  (Activity) หมายถึง การกระทําท่ีบคุลากรปฏิบตัิเพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์

ใดวตัถปุระสงค์หนึ่ง หรือหลายๆ วตัถปุระสงค์ เช่น การเย่ียมบ้าน การสง่ตอ่ผู้ ป่วย และการให้

คําปรึกษา เป็นต้น โดยท่ีแต่ละกิจกรรมนัน้ประกอบไปด้วยกลุ่มของงานต่างๆ และกลุ่มของ

กิจกรรมหนึ่งๆ ก็บ่งบอกถึงวิธีการสําหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีของบุคลากรด้วยโดยแผนงานของ

แต่ละกลุ่มงาน ฝ่าย หรือแผนก แผนงานเดียวอาจแบ่งเป็นโครงการหลายโครงการ และ

โครงการหนึ่งๆ อาจแบ่งออกได้เป็นหลายกิจกรรม ดังนัน้ กิจกรรมในส่วนนีจ้ึงมีความ

ละเอียดอ่อนและจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความ

สมานฉนัท์ในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                  การบริหารงานสาธารณสขุ/  164 

 
   

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เน่ืองจากแผนงานและโครงการ

เป็นแผนงานระดับล่างรองลงมาจากแผนชาติ แผนรอง แผนสาขา และแผนสาขารอง ซึ่ง

ประกอบด้วยกลุม่กิจกรรมท่ีมุ่งบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โครงการเป็นแผนงานระดบัลา่ง

ท่ีมีขนาดเล็กและเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการให้

เกิดผลตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้ จึงมีความสมัพนัธ์ระหว่างแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม โดยแผนงานจะประกอบด้วยโครงการมากกว่า 1 โครงการ โดยท่ีแตล่ะ

โครงการนัน้ถือเป็นแผนยอ่ยของแผนงาน ซึง่เป็นสว่นท่ีทําให้แผนงานมีความสมบรูณ์ขึน้โดยมี

รายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวโยงซึง่กนัและกนั 

 
แผนภาพ 5.3 ลําดบัชัน้ของแผน แผนงาน และโครงการ 

ท่ีมา ศนูย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพฒันาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 2554. [17] 

 

การจดัทํากิจกรรมหลกั/โครงการยอ่ย/กิจกรรมยอ่ยเพ่ือให้บรรลเุปา้ประสงค์ 

จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ  (Critical Success Factors) เป็นสําคัญ 

กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลเุป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นัน้มีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จ และมีวิธีการอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนัน้ได้การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรผู้บริหาร
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และผู้ รับผิดชอบในการทําแผนยทุธศาสตร์ เป็นการตอบคําถามว่า เราจะไปสูจ่ดุนัน้ได้อย่างไร  

(How will we get there?) ในการกําหนดกลยุทธ์ให้คํานึงถึงว่ากลยุทธ์เป็นสิ่งท่ีหน่วยงานจะ

ดําเนินการเพ่ือให้บรรลเุปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์แตล่ะประการ จะต้องมีกลยทุธ์มาสอดรับ กล

ยุทธ์แต่ละข้อจะต้องมีการกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพโดยระบุเฉพาะกลยุทธ์ท่ีอยู่ภายใต้

เปา้หมายการให้บริการของหน่วยงานข้อนัน้ๆ และเรียงตามลําดบัของแตล่ะกลยทุธ์ 

แผนการปฏิบัติงาน  ในรอบปีงบประมาณท่ีต้องดําเนินกิจกรรมต้องจดัทําแผนการ

ปฏิบตัิงานซึง่ต้องระบผุลผลิต/ ตวัชีว้ดั/ กิจกรรมหลกั/โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย / หน่วยนบั/

เปา้หมาย  / และ ระยะเวลาการดําเนินงาน ดงันี ้

1. ผลผลิต  หมายถึง  ผลผลิตท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย 

ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง

ข้างต้น ตามลําดบั 

2. ตวัชีว้ดัในระดบัผลผลิต ซึง่แสดงตวับง่ชีส้ภาพความสําเร็จหรือการบรรลเุปา้หมาย

ในระดบัผลผลติท่ีเกิดขึน้ใน 4 มิต ิซึง่สามารถนําไปใช้ในการกํากบั ตดิตาม ประเมินผลได้ ดงันี ้

1) ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  : ให้แสดงเป้าหมายในระดับผลผลิตท่ีเกิดขึน้หรือท่ี

ต้องการส่งมอบในเชิงปริมาณตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณฯ รายจ่าย ในภาพรวม

ทัง้ปี 

2) ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  ซึ่งแสดงตัวบ่งชีส้ภาพความสําเร็จหรือการบรรลุ

เปา้หมายในระดบัผลผลิตท่ีเกิดขึน้ในเชิงคณุภาพของสิ่งของหรือบริการท่ีหน่วยงานผลิต เช่น 

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์  ความสามารถเข้าถึงบริการ เวลาเหมาะสม  ความครอบคลุม  

ความเส่ียง ความถูกต้องตามกฎหมาย  ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ฯลฯ ท่ีกําหนดไว้ใน

เอกสารงบประมาณรายจ่าย  ฉบบัท่ี 3  (เลม่คาดแดง) ในภาพรวมทัง้ปี 

3) ตัวชีว้ัดเชิงระยะเวลา ซึ่งแสดงตัวบ่งชีส้ภาพความสําเร็จหรือการบรรลุ

เป้าหมายในระดบัผลผลิตท่ีเกิดขึน้ในเชิงระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณฯ 

รายจ่าย ฉบบัท่ี 3  (เลม่คาดแดง) ในภาพรวมทัง้ปี 

4) ตวัชีว้ดัเชิงต้นทุน ซึ่งแสดงตวับ่งชีส้ภาพความสําเร็จหรือการบรรลใุนระดบั

ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ในเชิงค่าใช้จ่าย โดยอาจเป็นค่าใช้จ่ายต่อผลผลิต ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิต  

คา่ใช้จ่ายตอ่กิจกรรม ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ ฯ ในภาพรวมทัง้ปี 
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3. กิจกรรมหลกั คือ  กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีจะ

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิต  (กระบวนการนําส่งผลผลิต)  ซึ่งช่ือกิจกรรมหลกัท่ีหน่วยงาน

กําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณฯรายจ่าย โดยท่ีกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องมีหน่วยวัดท่ี

ชดัเจน และหนว่ยวดักิจกรรมตา่งๆ ไมจํ่าเป็นต้องมีหน่วยวดัเดียวกนั และเม่ือรวมงบประมาณ

คา่ใช้จ่ายของกิจกรรมหลกัทัง้หมดแล้วจะต้องเท่ากบังบประมาณของผลผลตินัน้ 

4. โครงการหรือกิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีจะ

ดําเนินการเพ่ือให้บรรลกิุจกรรมหลกั ให้ระบุโครงการท่ีสําคญัหรือกิจกรรมย่อยท่ีสําคญั  ซึ่ง

ส่งผลต่อการบรรลุความสําเร็จของกิจกรรมหลกั และผลผลิต  โดยโครงการ/กิจกรรมย่อยนี ้

จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากกิจกรรมหลกั  และมีงบประมาณดําเนินงาน  หรือ

โครงการเดน่ท่ีสนบัสนนุนโยบายรัฐบาล/นโยบายสําคญัของการกระทรวงสาธารณสขุ  

กล่าวโดยสรุป กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 

คือ 1)การวิเคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ 2)การกําหนดทิศทางของหน่วยงาน 3)การวิเคราะห์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4)กําหนดเป้าประสงค์ 5)การกําหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมาย และ6)การ

กําหนดกลยทุธ์ 

 
2. แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ 
 
 2.1 แผนกลยุทธ์ระดบัองค์กร 

การจดัทําแผนกลยทุธ์ด้านสขุภาพระดบัองค์กร เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยการ

กําหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั

และเปา้หมาย และการกําหนดกลยทุธ์หลกัขององค์กรหน่วยงาน และระดบัปฏิบตักิาร ดงันี ้

ในการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ในองค์กรด้านสุขภาพ ต้องคํานึงถึง

ระดบัของการวางแผน 3 ระดบั ดงัตอ่ไปนี ้ [18] 

1.แผนระดบันโยบาย  (Policy Plan) มีลกัษณะสําคญัคือ เป็นการวางแผนระดบัสงูสดุ 

จดัทําโดยผู้บริหารสงูสดุ ได้แก่ นโยบายของชาติ นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ นโยบาย

ของกรม และนโยบายของกองตา่งๆ ในกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นฐานให้เกิดแผนอ่ืนๆ โดย

ระบุเป็นแนวทางกว้างๆ สําหรับเป็นแนวคิดในการดําเนินงาน และเป็นแนวทางปฏิบตัิให้แก่

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการประสานการดําเนินงานเพ่ือผลสมัฤทธ์ิ 
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2. แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์  (Strategic Plan) ลักษณะของแผนประกอบด้วย 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจวตัถปุระสงค์เปา้หมาย กลยทุธ์ และโครงสร้างแผนงาน ซึง่ในการจดัทําแผน

ยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัสงู เป็นการวางแผนจดัทํายทุธศาสตร์

โดยผู้บริหารระดบัสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

และกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนระดบักลาง เป็นการวางแผนจัดทําแผนงาน/

โครงการ โดยผู้บริหารระดบัจังหวดัของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ผู้บริหารระดบัอําเภอ 

และผู้บริหารของโรงพยาบาลระดบัอําเภอ หรือระดบัปฏิบตัิการ เป็นการจดัทําแผนกิจกรรม 

โดยผู้ปฏิบตังิานระดบัลา่งสดุในพืน้ท่ีระดบัตําบล และหมูบ้่าน 

3. แผนปฏิบตักิาร หรือแผนดําเนินงาน  (Action Plan) ลกัษณะของแผนประกอบด้วย

วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั และช่ืองานและโครงการท่ีจะดําเนินงาน ซึ่งเป็นการวางแผน

กิจกรรมท่ีจดัทําโดยผู้บริหารระดบัล่างหรือผู้บริหารระดบัต้นท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี ได้แก่ 

หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัตําบล ซึ่งแผนปฏิบตัิการเป็นแผนระยะสัน้  (1 ปี) 

โดยมุ่งเน้นผลสําเร็จของงาน/โครงการท่ีทํา กําหนดวิธีทํา ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน กําหนดเวลา 

และผู้ปฏิบตั ิซึง่เป็นการแปลงแผนงานเป็นงานและโครงการมีขัน้ตอนและการปฏิบตัิงานอยา่ง

ละเอียด  ทัง้เวลาและงบประมาณ  ในภาพของผังควบคุมกํากับงาน   (Gantt Chart) / 

ตารางเวลางาน  (Work Schedule) ท่ีกําหนดทัง้ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ และผู้ รับผิดชอบ

โดยมีความสมัพนัธ์ระหวา่งยทุธศาสตร์ระดบักระทรวง จงัหวดั และอําเภอ [19] 

 

การจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (Corporate Strategic 

Planning) ในท่ีนีห้มายถึง การจดัทําแผนกลยทุธ์ระดบักระทรวงสาธารณสขุ ซึง่กลยทุธ์ระดบั

องค์กร (Corporate Strategy) จะเน้นการตอบคําถามวา่ “งานอะไรท่ีควรจะเข้าไปดําเนินการ”  

กรอบแนวคดิการจดัทําแผนกลยทุธ์ [20] 

1. แสวงหาการมีสว่นร่วมกบัภาคีเครือขา่ยทกุภาคสว่น 

2. ผู้ บริหารให้ความสําคัญเป็นผู้ นําและพร้อมสนับสนุนการจัดทําแผนทุก

ขัน้ตอน 

3. เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในสํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

4. มีการนําเทคนิคและกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้ 
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5. มีทิศทาง เปา้หมาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรมแผน

ดี 

6. การเสริมสร้างจิตสํานึกและพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีดี โดยส่งเสริมการมี

สว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

7. การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

ตามท่ีกําหนดปฏิบตัไิด้ 

8. สนบัสนนุผลกัดนัแผนสูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 

9. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทรัพยากรและระบบการบริหาร

จดัการ 

วิธีการทํางาน 

1. ทําแผนงานท่ีแบง่บทบาทหน้าท่ีของทกุหน่วยงานหรือทกุภาคสว่น 

2.ทําแผนความต้องการพร้อมกรอบเวลา 

3.ทําแผนงบประมาณพร้อมกรอบเวลา 

4.กําหนดตวัผลลพัธ์ท่ีประชาชนจะได้รับ 

5.กําหนดผู้ รับผิดชอบในแตล่ะสว่นของแผน 

แผนยุทธศาสตร์ได้มาจากการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของสํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ทัง้ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ การงบประมาณ การพฒันาเทคโนโลยี ตามกิจกรรมพืน้ฐานใน 4 ด้าน คือ 

การส่งเสริมสขุภาพ การรักษาพยาบาล การควบคมุและปอ้งกนัโรค และการฟืน้ฟูสภาพ การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอปุสรรคขององค์กร ได้แก่ สถานการณ์

ระดับโลก สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี รวมทัง้การศกึษาความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ์ รวมทัง้ปัญหาสขุภาพ ความคาดหวงัและความต้องการของประชาชน ประกอบกบัการ

พิจารณา นโยบายระดบัประเทศของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ นโยบายของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถนํามากําหนดแผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ [21-22] 
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1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และปัญหาและความต้องการของ

ประเทศ 

2. เช่ือมโยงหรือสนบัสนนุโครงการอ่ืนของรัฐบาล 

3. มีธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการโครงการ 

4. กําหนดมาตรฐาน 

5. ประเมินสถานภาพ  (Gap Analysis) 

6. กําหนดตวัชีว้ดัเพ่ือลดช่องวา่ง  (Indicators to fill gap) 

7. กําหนดกรอบและตารางเวลาชดัเจน ฯลฯ 

8.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข และนอกระบบ

กระทรวงสาธารณสขุทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง 

9.การมีสว่นร่วมของภาคเอกชน 

10. พัฒนาครบวงจร  โรงพยาบาล  บุคลากร  ยา  เค ร่ืองมือ  รายได้ 

ความก้าวหน้า 

11. มีความยัง่ยืนของระบบ 

12.ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

13. เพิ่มคณุภาพชีวิต 

ตวัอยา่ง การจดัทํายทุธศาสตร์สาธารณสขุชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564  

วิสยัทัศน์ “ประชาชนในพืน้ท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” พันธกิจ “สร้างเสริมและ

พฒันาระบบสาธารณสขุในพืน้ท่ีชายแดน”  

เปา้ประสงค์  

1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสขุและการดแูลสขุภาพอยา่งทัว่ถึง  

2. พืน้ท่ีชายแดนมีการจดัการระบบสาธารณสขุอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน  

3. สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตร (Friend 

hospital)  

ตวัชีว้ดัเปา้ประสงค์ 

1. ร้อยละของการมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพของ

ประชาชน  
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2.ร้อยละของอําเภอท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีระบบสขุภาพ

อําเภอ (District Health System) ท่ีเข้มแข็ง  

3. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสขุผ่านเกณฑ์มาตรฐานและบริการท่ีเป็น

มิตร 
2.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพระดบัหน่วยงาน 
หน่วยงานตามคําอธิบายการจัดทําแผนปฏิบตัิการกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง 

หน่วยงานระดบักรมหรือเทียบเท่ากรม และหน่วยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ ตามโครงสร้าง

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีกําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวง

สาธารณสขุ  ได้แก่ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุกบัสํานกังานคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาต ิ  กรมการแพทย์  กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกองทนุ

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ กบั กองทนุหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กับ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน และ 

องค์การเภสชักรรม 
 
2.3 แผนกลยุทธ์ระดบัส่วนงาน 
ทิศทางการดําเนินงานจดัทําแผนกลยทุธ์ของสํานกังานสาธารณสขุต้องสอดคล้องกบั

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยบูรณาการแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิการ

ประจําปี โดยคํานึงถึงมิติทัง้ 3 ด้าน คือ มิติด้านวาระ  (Agenda based) มิติด้านพืน้ท่ี  (Area 

based) และมิติด้านภารกิจหน้าท่ี  (Functional based) ได้แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคม นโยบายผู้บริหารระดบัหน่วยงาน ยทุธศาสตร์ระดบักระทรวง สํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ของแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัผลผลติ กิจกรรม 

และทรัพยากรท่ีใช้ กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้

แนวทางกระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ์ในระดบักระทรวงสาธารณสุขเป็นกลยุทธ์หลกั โดย

ได้มาจากการวิเคราะห์สถานภาพและศกัยภาพของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัและผลการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมา โดยทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  (SWOT 

Analysis) เช่นเดียวกับ  กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงาน  คือสํานักงาน
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สาธารณสขุอําเภอจงัหวดั โดยได้มาจากการวิเคราะห์สถานภาพและศกัยภาพของสํานกังาน

สาธารณสขุอําเภอและผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา การกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ การวิเคราะห์

ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั และกลยทุธ์ โดยในการกําหนดเปา้ประสงค์/ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ของอําเภอต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสุพรรณบุรี และ

ยทุธศาสตร์ของอําเภอ 

ผู้ บริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือหัวหน้ากลุ่มงานของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด  หรือผู้ อํานวยการสถานบริการระดับจังหวัดและอําเภอ   (CUP) 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับอําเภอ ซึ่งอยู่ในรูปคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสขุระดบัอําเภอ  (คปสอ.) ประกอบด้วยผู้ อํานวยการโรงพยาบาลชมุชน สาธารณสขุ

อําเภอ นกัวิชาการสาธารณสขุทัง้ในโรงพยาบาลและสาธารณสขุอําเภอ ท่ีมีบทบาทท่ีสําคญั

คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดกลยทุธ์จากระดบัจงัหวดัลงสูร่ะดบัอําเภอ เป็นผู้ มีความคดิ

ริเร่ิมเชิงกลยุทธ์ต่อแต่ละส่วนงาน ให้อํานาจแก่หัวหน้าส่วนงานย่อยๆ  (สถานีอนามัยหรือ

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล) มุ่งเน้นเน้นการมีสว่นร่วมของทกุสว่นงานในการจดัทําแผน

กลยทุธ์ มีเปา้หมาย และทิศทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั สามารถกําหนดกลยทุธ์

หลกัของส่วนงาน มีการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และสนับสนุนการ

จดัทําแผนปฏิบตักิารในแตล่ะสว่นงานให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ระดบัจงัหวดัและระดบั

อําเภออยา่งมีประสทิธิภาพ 

ตารางท่ี 5.1 จดุหมายปลายทางการดําเนินงานด้านสาธารณสขุ 

ระดบัประชาชน/คุณภาพ ระดบักระบวนการ /การจัดการ 

1. ประชาชนปรับเปล่ียนทศันคตแิละ

พฤตกิรรมสขุภาพท่ีเหมาะสม 

2. ประชาชนสามารถวางแผนและมีสว่นร่วม

ในการสร้างสขุภาพของประชาชน 

3. ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคณุภาพและได้

มาตรฐาน 

4. ประชาชนพึง่พาตนเองทางสขุภาพได้ 

 

1. มีการจดัทําแผนยทุธศาสตร์และนําไปใช้

เชิงบรูณาการในทกุระดบั 

2. การจดัการความรู้และนวตักรรม และการ

สง่เสริมการวิจยัในพืน้ท่ี การพฒันาระบบการ

ส่ือสารและการจดัการการเรียนรู้ท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

3. การพฒันาและบริหารจดัการภาคีเครือขา่ย

การยดึหลกัธรรมมาภิบาล 
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ระดบัประชาชน/คุณภาพ ระดบักระบวนการ /การจัดการ 

4. มีระบบเฝา้ระวงัด้านสขุภาพ การสง่เสริม

สขุภาพประชาชน ท่ีมีประสทิธิภาพ 

5. การพฒันาระบบบริการท่ีมีคณุภาพและได้

มาตรฐาน 

6. มีระบบการตดิตามและการประเมินผลการ

ดําเนินงานท่ีดี 

ระดบัภาคี / ประสิทธิผล ระดบัพืน้ฐาน / การพัฒนาองค์กร 

1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เข้ามามีสว่น

ร่วมในการสนบัสนนุทรัพยากรและร่วม

ดําเนินงานด้านสขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ภาครัฐโดยเครือขา่ย สว่นราชการตา่งๆ มี

สว่นร่วมสนบัสนนุด้านวิชาการ การพฒันา

ด้านสขุภาพ และสนบัสนนุงบประมาณและ

ทรัพยากร การบรูณาการ การทํางานระหวา่ง

หนว่ยงานและสว่นราชการ 

3. กลุม่ประชาสงัคมผู้ นําชมุชน อาสาสมคัร

สาธารณสขุ กลุม่แมบ้่าน ภาคเอกชนมีสว่น

ร่วมในการดแูลและพฒันาสขุภาพในชมุชน 

1. การจดัทําข้อมลูสารสนเทศด้านสขุภาพท่ีดี

ครบถ้วน ถกูต้อง รวดเร็ว และทนัสมยั เป็น

ปัจจบุนั 

2. บคุลากร ทีมงาน มีความรู้ทกัษะในการ

บริหารจดัการและการปฏิบตังิาน ในการ

ดําเนินงานด้านสาธารณสขุ 

3. การพฒันาหนว่ยงานให้ได้มาตรฐานHA 

PCA หนว่ยบริหารจดัการ ให้ได้มาตรฐาน 

PMQA 

ท่ีมา แผนยทุธศาสตร์สาธารณสขุ สสอ.วงัมว่ง  จงัหวดัสระบรีุ [29] 

 
3. แผนบริหารราชการแผ่นดนิ 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนและนโยบายแห่งรัฐ 
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ

บริหารราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สํานกั

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการ

แผ่นดนิ เสนอตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย
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ต่อรัฐสภา เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนฯ แล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีจะต้องดําเนินการจัดทําภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร

ราชการแผน่ดนินัน้ (มาตรา 13)แผนการบริหารราชการแผน่ดนินีมี้ระยะเวลา 4 ปี 

การจดัทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินนี ้ต้องสอดคล้องกบัแนวนโยบายพืน้ฐาน

แห่งรัฐ ตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันาประเทศด้าน

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีสาระสําคญัเก่ียวกบั 

- การกําหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงานส่วนราชการหรือบคุคลท่ีจะ

รับผิดชอบในแตล่ะภารกิจ  

- ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีจะต้องใช้ 

- ระยะเวลาการดําเนินการ และ 

- การตดิตามประเมินผล 

และเม่ือมีการประกาศใช้บงัคบัแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนํายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติ

บญัญตั ิ(มาตรา 14) 

แผนนิติบัญญัตินัน้เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและสํานกัเลขาธิการนํายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มีผลผกูพนัสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องท่ี

จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนัน้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์การจดัทําแผนนิตบิญัญตัเิพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตังิานก็ได้

และให้ส่วนราชการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการของส่วนราชการนัน้ โดยจดัทําเป็นแผน 4 ปี ซึ่ง

จะต้องสอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดนิ  

การกําหนดงบประมาณแต่ละปี ให้ส่วนราชการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปี

เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเม่ือรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิราชการแล้ว 

ให้สํานกังบประมาณดําเนินการจดัสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบตัิงานให้บรรลผุลสําเร็จในแต่ละ

ภารกิจ ตามแผนปฏิบตัิราชการดงักล่าว (ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบตัิราชการ

ในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานกังบประมาณจดัสรร

งบประมาณสําหรับภารกิจนัน้) และเม่ือสิน้ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจดัทํารายงาน แสดง

ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทัง้นีใ้ห้ระบุสาระสําคัญ

เก่ียวกบั 
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- นโยบายการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ  

- เปา้หมายและผลสมัฤทธ์ิของงาน  

- ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะต้องใช้ 

การปรับแผนปฏิบัติราชการจะกระทําได้เฉพาะในกรณีท่ีงานหรือภารกิจใดไม่อาจ

ดําเนินการตามวตัถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจําเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหาก

ดําเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น หรือมีความจําเป็นอย่างอ่ืนอนัไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงสาระสําคญัของแผนปฏิบตัิราชการเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ

อนุมตัิให้ปรับแผนปฏิบตัิราชการแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้

สอดคล้องกนัด้วย 

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ระบบสขุภาพของไทยได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

เช่นเดียวกบัการกําหนดนโยบายสขุภาพ จากในระยะเร่ิมแรกท่ีจํากดัอยู่เฉพาะเร่ืองนโยบาย

เก่ียวกับระบบบริการสาธารณสขุและจํากัดการกําหนดนโยบายเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารและ

นกัวิชาการระดบัสงู โดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสขุ ตอ่มาเร่ิมขยายไปสูน่โยบายท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยันอกระบบสาธารณสขุ  เช่น เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลร้ายต่อสขุภาพ และนกัวิชาการในระดบั

ตา่งๆ เร่ิมเข้ามามีบทบาทในกระบวนการทางนโยบาย จนในปัจจบุนับทบาทของประชาสงัคม

ในกระบวนการนโยบายก็ได้รับการยอมรับมากขึน้ (คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ

แห่งชาติ : 2545) ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์และแนวความคิดของ

ผู้ บริหารและกลุ่มผู้ มีผลประโยชน์ด้านนโยบาย ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทัง้ในเชิง

โครงสร้างและการดําเนินงานขององค์ประกอบในระบบสุขภาพ  ทัง้ด้านการให้บริการ

รักษาพยาบาล  การสง่เสริมสขุภาพและการปอ้งกนัโรค 

นอกจากแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ  นโยบายของรัฐบาลท่ีแถลง

ต่อรัฐสภาแล้ว นโยบายสาธารณะท่ีสําคัญของประเทศไทยจะปรากฎในรูปของมติ

คณะรัฐมนตรี  นโยบายของกระทรวง  ทบวง  กรมตา่งๆ รวมไปถึงแนวทางการพฒันาประเทศ

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นนโยบายสาธารณะท่ีสําคญัและมีผล

ตอ่การพฒันาประเทศโดยตรง และท่ีสําคญัคือการเรียกช่ือของนโยบายดงักลา่ววา่เป็นแผนทัง้

ท่ีมีคุณสมบัติพืน้ฐานสอดคล้องกับองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะทุกประการ โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีกําหนดไว้ในแผน 
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3.2 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแผนสุขภาพแห่งชาติให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาแผนพัฒนาศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ พ.ศ. 

2503 เร่ิมใช้กลวิธีการพฒันาชุมชนในการปรับปรุงสขุาภิบาลหมู่บ้านจนปัจจบุนั  ซึ่งปัจจุบนั

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพหลายประการ เช่น  การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุอย่างรวดเร็ว รูปแบบของโรคท่ี

เปล่ียนแปลงไป ปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ ปัญหาการจัดการ

กําลังคนด้านสุขภาพ ปัญหาการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ปัญหา

ความรู้ด้านสขุภาพของประชาชนท่ียงัไม่เพียงพอในการป้องกันปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ กระทรวง

สาธารณสขุจึงจําเป็นต้องวางแผนเพ่ือเตรียมรับมือกบัปัญหาด้านสขุภาพดงักล่าว ประกอบ

กบัแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้สิน้สดุลงในปี พ.ศ. 2559 

แล้ว ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานพฒันาด้านสขุภาพเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง โดยคณะทํางานจึง

จดัทําร่างแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบันีเ้ป็นแผนพฒันาระยะ 5 ปี อยู่ภายใต้แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ .ศ. 2560 – 2564 และสอดรับกับเป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ในข้อ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน และข้อ 

4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งจะเป็นกลไก

เช่ือมต่อเป้าหมายยทุธศาสตร์ดงักล่าวให้สามารถนําสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้

ได้ยึดกรอบเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ

ไทย 4.0 ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสขุ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิ

ฉบบัท่ี 2 และกรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ ซึง่แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 12 นี  ้เป็นช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปีแรก และจะเป็นการ

วางรากฐานของระบบสขุภาพให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ สามารถตอ่ยอดให้เกิดผลสมัฤทธ์ิได้อยา่ง

ตอ่เน่ืองภายใต้แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิฉบบัตอ่ ๆ ไป จงึกําหนดยทุธศาสตร์ดงันี ้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เร่งการเสริมสร้างสขุภาพคนไทยเชิงรุก  

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลํา้ในระบบบริการสขุภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กําลงัคนด้านสขุภาพ และ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสขุภาพ 

 

กระทรวงสาธารณสขุได้พฒันาแผนสขุภาพแห่งชาตโิดยยดึหลกัการ ดงันี ้

1. ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนั 

2. คนเป็นศนูย์กลางและภาคีการพฒันามีสว่นร่วมทกุขัน้ตอน 

3. สร้างสมดลุการพฒันาในทกุมิต ิ

4. พฒันาสูว่ิสยัทศัน์ ปี พ.ศ.2570 

การกลบัสูค่วามสมานฉนัท์ภายใต้สญัญาประชาคมใหม ่การสร้างความเข้มแข็งของ

โครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจดัการของทกุภาคสว่นของสงัคม เพ่ือการอยูร่่วมกนั

ในสงัคมอยา่งสงบสขุ ปลอดภยัและมัน่คง 
 

3.3 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์สุขภาพในระดบัจังหวัด 
คําวา่ “บรูณาการ (Integration) หมายถึงการนําสิง่ท่ีแยกกนัมารวมเข้าเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนัจนเกิดองค์รวม จงัหวดัถือเป็นพืน้ท่ีสําคญัในการนํานโยบายและยทุธศาสตร์รัฐบาล 

และหน่วยงานกระทรวง/กรมไปปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ี  ซึง่ในพืน้ท่ีจงัหวดันัน้มี

การดําเนินงานหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลางศูนย์เขตต่างๆท่ีตัง้อยู่ใน

พืน้ท่ีจงัหวดั หน่วยงานราชการส่วนภมูิภาค (จงัหวดั อําเภอ) หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน( 

อบจ./ อบต./ เทศบาล/เมืองพัทยา) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรพัฒนาสงัคม 

ภาคประชาสงัคม และประชาชน [8] สําหรับการพฒันาด้านสาธารณสขุในวิธีคิดแบบใหม่นัน้

เก่ียวข้องกบัปัจจยัมากมายจงึต้องใช้การบรูณาการเป็นกลไกสําคญั [9]  
3.3.1 การวางแผนแบบบูรณการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546  บญัญัติให้ส่วนราชการปฏิบตัิ (มาตรา 9 (1))  ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วน

ราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และกรณีท่ีภารกิจใดมีความ

เก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ีใกล้เคียงหรือต่อเน่ืองกัน ให้ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้องนัน้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิราชการเพ่ือให้เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการ

ร่วมกนั โดยมุ่งให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐโดยให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติราชการของผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าคณะผู้ แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การ
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บริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวดัหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณีสามารถใช้อํานาจ

ตามกฎหมายได้ครบถ้วน ตามความจําเป็นและบริหารราชการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ (มาตรา 

10) ซึง่ดงันัน้ การพฒันางานสาธารณสขุท่ีผ่านมาได้ดําเนินงานตามแนวคิดสาธารณสขุเพ่ือ

คนทุกคนทุกภาคี (Health for All) คนทุกคนทุกภาคีต้องร่วมมือในการพัฒนาสาธารณสุข   

(All for Health) จงึต้องดําเนินการวางแผนแบบบรูณาการ 

การวางระบบการบริหารงานแบบบรูณาการภายในระบบราชการ [10]  

1) จดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารราชการสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่น

ท้องถ่ิน ให้มีขอบเขต อํา นาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนา

ประเทศ รวมทัง้ถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตดัสินใจและทรัพยากรจากส่วนกลางลงสู่ระดบั

ปฏิบตักิารในเขตพืน้ท่ี 

2) ออกแบบระบบบริหารราชการสําหรับพืน้ท่ีเฉพาะ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี ทัง้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สงัคม และความมั่นคง เช่นจังหวดัชายแดน

ภาคใต้ การบริหารกลุม่จงัหวดัท่ีตดิกบัชายแดน พืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่จังหวดั/กลุ่มจังหวดัในการบริหารงานจังหวดัและ

กลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ โดยสนบัสนุนให้จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัมีแผนและงบประมาณเพ่ือ

พฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัเป็นการเฉพาะและอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน

พืน้ท่ี 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ[11]  

กรอบแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

1. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคระดบัประเทศกําหนดดชันีสร้าง
เสริมสขุภาพระดบัประเทศมุ่งเนน้ 

 แผนบูรณาการพืน้ที ่(Integrate plan) 

 การพฒันาศกัยภาพ (Capacity Building) 

 การพฒันาบริการปฐมภูมิ (PC development) 

โครงสร้างในรูป “คณะกรรมการร่วม” ระหว่างกสธ. สปสช. และอปท. ทกุระดบั 

แหล่งงบประมาณ ไดแ้ก่ งบ กสธ. (Non UC) งบบริการ PP สปสช. งบสร้างเสริม

สขุภาพของ สสส. งบทอ้งถ่ิน และงบแหล่งอืน่ๆ เช่น องค์การต่างประเทศ มูลนิธิ ฯลฯ 

2. ยทุธศาสตร์การแกปั้ญหาสขุภาพระดบัพืน้ที ่
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“แผนบูรณาการ” โดยบูรณาการ การใช้ทรัพยากร ทั้งงบประมาณ กําลังคน 

ความรู้และศกัยภาพของหน่วยงาน มีแผนบูรณาการ PP ทกุระดบั (จงัหวดัอําเภอตําบล)  

เพื่อให้เห็นภาพรวมการบริหารงบประมาณบูรณาการ ด้านการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลโดยมีคณะกรรมการจากหลายส่วน เป็นผู้พิจารณา/เห็นชอบแผนพฒันาทีม

ติดตามและประเมินผล ( M&E team) ระดบัเขต 
 
3.3.2 ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  
ผู้ มีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผนแบบบรูณาการ ได้แก่ 

1.  ผู้ว่าราชการจงัหวดั/รองผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการเป็น

ผู้ นําการพฒันาจงัหวดัผู้ นําการประชมุยทุธศาสตร์จงัหวดัแบบบรูณาการ คาดหวงัให้ผู้ นําเห็น

ความสําคญัในงานด้านสาธารณสขุ ชีนํ้าให้สมาชิกผู้ เข้าประชมุทกุภาคีเครือข่ายร่วมคิด  ร่วม

ตดัสินใจ  ร่วมดําเนินการและร่วมประเมินผล ในการแก้ไขปัญหาสขุภาวะในพืน้ท่ีจงัหวดั และ

กลุม่จงัหวดั  

2.  หวัหน้าสํานกังานจงัหวดั หรือ หวัหน้างานแผนงาน สํานกังานจงัหวดั  เป็นผู้

มีบทบาทสําคญัในการดําเนินงานฝ่ายเลขานกุารบรูณาการยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  

3. หัวหน้าส่วนราชการอ่ืนๆ  เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 

พฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย์จงัหวดั แรงงานจงัหวดั  เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั ปศุ

สตัว์จงัหวดั พาณิชย์จงัหวดั อตุสาหกรรมจงัหวดั ขนส่งจงัหวดั เป็นต้น มีบทบาทเป็นผู้ มีส่วน

ได้ส่วนเสียในงานด้านสขุภาพและความอยู่ดีมีสขุของประชาชน  เช่น  เร่ืองไข้หวดัสายพนัธุ์

ใหม ่ 

4. นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั มีบทบาทเป็นผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุขใน

ระดบัจงัหวดั เป็นผู้ นําทางด้านสาธารณสขุท่ีจะผนึกกําลงัของหน่วยงานสาธารณสขุทกุหน่วย

ในพืน้ท่ีจงัหวดัทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค ตลอดจนหวัหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทัง้ภาคี

เครือข่ายทกุภาคสว่น เป็นแกนนําการบรูณาการแผน/ยทุธศาสตร์สขุภาพ  การนําเสนอปัญหา

สาธารณสขุในเวทีจงัหวดั   

5.  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด  มีบทบาทเป็นฝ่ายวิชาการด้านการวางแผน/ยุทธศาสตร์สุขภาพในระดับจังหวัด 
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ประมวล/เตรียมข้อมลูปัญหาสขุภาพสําคญัของพืน้ท่ี  การแปลงนโยบายและแผนสูก่ารปฏิบตั ิ

การตดิตามประเมินผล ตลอดจนการสื่อสารนโยบาย/ยทุธศาสตร์กบัภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวข้อง 

6. หัวหน้ากลุ่มงานอ่ืนๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทเป็นฝ่าย

วิชาการผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น การป้องกัน/ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จะ

เก่ียวข้องกบั กลุม่งานควบคมุโรค กลุม่งานสง่เสริมสขุภาพ  เป็นต้น   

7.  ตวัแทนภาคเอกชนมีบทบาทเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการพฒันาสขุภาพ เช่น  

ผู้ แทนหอการค้า  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน /คลินิกเอกชน   สมาคมผู้ ประกอบการ

อตุสาหกรรม เป็นต้น   

8. ตวัแทนสื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสมัพันธ์ ส่ือสาร ในระดบัมวลชน 

(Mass Media)ทัง้ในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน   อันจะช่วยในการให้สุขศึกษา  การ

ประชาสมัพนัธ์  แจ้งข่าวสารตา่งๆ แก่ประชาชน ซึง่ประสบการณ์จากการปอ้งกนั/ควบคมุโรค

ไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม ่ 

9. ตัวแทนประชาสังคม / ประชาชน  ถือเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็น

พืน้ฐานการพฒันาด้วยประชาสงัคม (Civil Society) ประชาชนถือเป็นเปา้หมายหลกัของการ

พัฒนา  คาดหวังประชาสังคมเข้มแข็งมีการสะท้อนปัญหา การประชาพิจารณ์  และนํา

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ทางสขุภาพ 

(Self  Reliance) และเป็นพลงัสําคญัร่วมสร้างสขุภาวะของประเทศ 

10. ตวัแทนนกัการเมืองนกัการเมืองทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ ถือเป็นผู้แทน

ประชาชน มีบทบาทในการสะท้อนปัญหาประชาชน/พืน้ท่ีให้หน่วยงานรัฐได้แก้ไขปัญหาและ

พฒันาให้ถกูทิศทาง  นอกจากนีพ้บวา่นกัการเมืองมกัจะเป็นผู้กว้างขวาง และมีอิทธิพลในการ

นําประชาชนพัฒนา ตลอดจนมีศักยภาพในการแสวงหางบประมาณในการพัฒนาพืน้ท่ี  

คาดหวงัให้นกัการเมืองเห็นความสําคญัตอ่ปัญหาสขุภาพ ชีนํ้าและให้การสนบัสนนุการแก้ไข

ปัญหาสขุภาพในทกุรูปแบบ 

11. ตวัแทนองค์กรพฒันาเอกชน NGOs เช่น มูลนิธิต่างๆ องค์กรพฒันาสงัคม 

องค์กรสาธารณประโยชน์ตา่งๆ ท่ีมุง่สร้างสรรค์พฒันาประโยชน์สขุของประชาชนโดยไม่มุ่งผล

กําไร  
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12.ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ. อบต.เทศบาล กทม. และเมือง

พัทยา) เป็นหน่วยงานท่ีกฎหมายระบุให้ดูแลสุขภาวะคนในท้องถ่ิน  โครงสร้างพืน้ฐาน  

สิง่แวดล้อม ตา่งๆ ท่ีเป็นปัจจยัเอือ้ตอ่การมีสขุภาพดี   

 
3.2.3 ปัญหาของแผนบูรณาการของประเทศ 
การตัง้รับปัญหาสขุภาพเพียงลําพงัของหน่วยงานสาธารณสขุเพียงหน่วยเดียว  การ

พัฒนาแบบแยกส่วนต่างคนต่างทํา ขาดการประสานบูรณาการอย่างแท้จริง ปัญหาการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมาหลายทศวรรษข้อมลูปรากฏเชิงประจกัษ์ ซึง่พบจากปัญหาการวิจยั ดงันี ้

คือ[12]  

1. แนวคิดและทฤษฎีไม่สามารถแปลงไปสู่ปฏิบตัิได้ทัง้หมด ทําให้การพฒันาการ

วางแผนมีความขัดแย้งระหว่างทฤษฏีและการปฏิบัติ  เช่น  ทฤษฎีต้องการแผนสมบูรณ์ 

(Comprehensive Plan) แตธ่รรมชาตขิองแผนมีความเปล่ียนแปลง (dynamic) เปา้หมายและ

วิธีการมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับบริบท จึงทําให้แผนสมบูรณ์เต็มร้อยทัง้หมดไม่ได้  

ในทางทฤษฎีต้องการแผนแบบบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคฝ่ายในทุก

ขัน้ตอน  แตห่น่วยงานท่ีต้องประสานนัน้มีมากและหลายระดบั  ประกอบกบัห้วงระยะเวลาใน

การจัดทําแผนเร่งรัด  หน่วยงานยึดเป้าหมายและงบประมาณองค์กรเป็นหลัก  ไม่ได้ยึด

เปา้หมายในพืน้ท่ี จงึทําให้กระบวนการบรูณาการไมมี่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเท่าท่ีควร 

2.  การบริหารงานท่ีทับซ้อน  การแบ่งส่วนราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วน

ท้องถ่ิน  แม้จะมีภารกิจตามกฎหมายท่ีชัดเจน  แต่การดําเนินงานจริงยังมีความซํา้ซ้อน 

จําเป็นต้องใช้กลไกการบูรณาการกนั เช่น กรณีสมมติการแก้ไขปัญหาไข้หวดัสายพนัธุ์ใหม่นี ้

เป็นต้น  ส่วนกลางต้องชีนํ้าแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  ส่วนภูมิภาคต้องเป็นแกนหลักในการ

ปฏิบตัิงานในจังหวดั  เพ่ือจะบูรณาการทุกภาคส่วนในจงัหวดัเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน  และส่วนท้องถ่ินซึ่งรับผิดชอบพืน้ท่ีและมีความเป็นอิสระควรเข้ามาร่วมนํา

นโยบายของรัฐบาลราชการสว่นกลาง สว่นภมูิภาค ไปปฏิบตัิให้เกิดผลในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  ให้

เป็นไปตามหลกัการของ Agenda /Function / Area Participations แต่ปัญหาในการปฏิบตัิ

จริงปรากฏว่า  ผู้ ว่าราชการจังหวัด  ยังมีมุมมองว่า  แผนงาน /โครงการ/กิจกรรมด้าน

สาธารณสขุ เป็นงานประจํามีงบประมาณตามภารกิจ Function อยู่แล้ว  หรือไมส่อดคล้องกบั
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัโดยตรง ด้วยเหตุนีทํ้าให้งบประมาณงานด้านสาธารณสุขจึง

ได้รับไมเ่ท่าท่ีควร 

3. ปัญหาสขุภาพพืน้ท่ีไม่เด่นชดั สถานการณ์ปัญหาด้านสขุภาพเป็นปัญหาของ

จังหวัดหรือไม่นัน้เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์

พัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการ  ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัส่วนใหญ่มกัทําแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม แบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติทําให้ถูกมองว่าเป็นปัญหาทั่วไป จึงยังไม่สามารถ

ผลกัดนัให้ภาคีเครือข่ายในจังหวดั ให้คณุค่าแก่งานสาธารณสุขในลกัษณะงานเฉพาะพืน้ท่ี  

หรืองานมีความสําคญัตอ่พืน้ท่ีสงู   

4. งานด้านสาธารณสขุส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเห็นผลไม่ชดัเจน  ทําให้งานด้าน

สาธารณสขุท่ีได้รับงบประมาณจากงบบูรณาการของจงัหวดัไม่มากนกั ส่วนใหญ่จะเป็นงาน

ปอ้งกนัควบคมุโรค สง่เสริมสนบัสนนุการท่องเท่ียว และการกีฬา/ เศรษฐกิจ  ท่ีเห็นผลในระยะ

สัน้ แต่การพฒันาส่งเสริมให้ประชาชนเข้มแข็งด้านสขุภาพส่วนใหญ่เป็นนามธรรมเห็นผลใน

ระยะยาวจงึมกัได้รับการสนบัสนนุไมเ่ท่าท่ีควร 

5. วฒันธรรมการทําแผนโดยสว่นราชการ  การจดัทําแผนยทุธศาสตร์สขุภาพแบบ

บรูณาการของจงัหวดัสว่นใหญ่ยงัเป็นไปในลกัษณะของบรูณาการหน่วยงานราชการเป็นหลกั  

ภาคีเครือข่ายอ่ืนมีส่วนร่วมแต่ไม่มากนัก  เน่ืองจากความเร่งรัดด้านเวลา และความไม่

เพียงพอของงบประมาณในการจดักระบวนการมีสว่นร่วม 

6. งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์สขุภาพมาจากหลายแหล่ง 

สําหรับในภาคีด้านสุขภาพเองงบส่วนใหญ่มาจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

(สปสช.)  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) สํานกังานคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ (สช.) งบจากเงินบํารุงของหน่วยงานบริการสาธารณสขุและงบจากกระทรวง

สาธารณสุข นอกจากนีมี้งบยุทธศาสตร์พฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ รวมทัง้งบจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.) องค์การบริหารส่วน

ตําบล (อบต.) เทศบาล  ตลอดจนงบบริจาคจากประชาชน  เหตนีุจ้ึงมีความจําเป็นต้องบรูณา

การให้เห็นภาพรวมซึง่เป็นเป้าหมายร่วมกนั และมีแผนเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนและ

ตดิตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาในการวางแผนเร่งรัดแตไ่มส่อดรับกนั  ระยะเวลาในการจดัทําแผนมกั

ถูกสั่งการอย่างเร่งรัดเป็นเหตุหนึ่งทําให้แผนขาดคุณภาพ  และจําเป็นต้องใช้กระบวนการ
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จดัทําโดยภาคราชการซึ่งผู้ ว่าราชการสามารถสัง่การได้เป็นหลกั  นอกจากนีก้ารบูรณาการ

แผนระหว่างราชการส่วนภมูิภาคและท้องถ่ินมีช่วงระยะเวลาไม่สอดรับกนั กล่าวคือแผนของ

ท้องถ่ินจะเสร็จเร็วกว่า  ทําให้กระบวนการการบรูณาการงานด้านสาธารณสขุไม่เป็นไปอย่าง

พร้อมเพียง 

8. ระบบข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผน ยังไม่ส่งผลให้แผนมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ

ระบบข้อมลูท่ีมีการจดัเก็บไว้เพ่ือการวางแผน  เช่น ข้อมลูความจําเป็นพืน้ฐาน(จปฐ.) ข้อมลู 

กชช 2ค. ข้อมูลสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม อ่ืนๆ  ยังไม่ทําให้จังหวัดวางแผนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจากการเร่งรัดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลทําให้

ข้อมลูไมมี่คณุภาพเท่าท่ีควร 

9. การเพิ่มกระบวนการทางสังคม  ในการวางแผนจังหวัดแบบบูรณาการมี

วัตถุประสงค์ให้แผนตอบสนองต่อปัญหาของพืน้ท่ีและความต้องการของประชาชน จึง

กําหนดให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์ กําหนดให้ปัญหามาจากพืน้ท่ี  การใช้แผนชมุชน  การ

ทําประชาคม  การกําหนดประชามติ  ร้อยละ 75 ของครอบครัว  แม้จะมองว่าเป็นการเพิ่ม

คุณภาพแผน เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม แต่ในนัยหนึ่งมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบจดัทําแผนโดยงบประมาณดําเนินงานไมไ่ด้เพิ่มขึน้ 

10. แผนมีจํานวนมากส่งผลให้คณุภาพแผนต่ํา  การจดัทําแผนมากๆ ประเภท ใน

เวลาจํากัดเป็นภาระต่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นอย่างยิ่ง  ยิ่งแผนมีจํานวนมาก

ประเภทเท่าใดภาระจะเพ่ิมเป็นเงาตามตวั  และเม่ือมีภาระมากเกินไปคุณภาพแผนจะลด

ต่ําลงนอกจากนีภ้าระงานท่ีหนักเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้บุคลากรไม่มีเวลาในการวิเคราะห์

นโยบายและแผนซึ่งเป็นภารกิจหลักอันมีผลต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธิภาพประสทิธิผล 

 
3.3.4 แนวทางการจัดทาํแผนแบบบูรณาการ 
 หลกัการในการวางแผนนัน้ในเบือ้งต้นควรวางแผนองค์รวมก่อนเพ่ือทราบปัญหาใน

ภาพรวม (Overviews) แต่ในทางปฏิบตัิการวางแผนองค์รวมมกัถกูละเลย  เรามกัจะวางแผน

เฉพาะด้านสาธารณสขุเพียงด้านเดียว แม้จะคิดครอบคลมุทุกด้านแต่คงจํากัดในกรอบภาพ

แนวดิง่ไมเ่ห็นภาพเช่ือมโยงกบัสาขาความเช่ียวชาญตา่งๆ  
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แนวคิดเชิงนโยบายเพ่ือกําหนดทิศทางการพฒันาจงัหวดั ท่ีครอบคลมุการพฒันาทุก

ด้าน และมีความเช่ือมโยงทัง้ระดับชาติ ภาค จังหวัด อําเภอ ท้องถ่ิน  ตําบล หมู่บ้าน เปิด

โอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม  ได้แก่  ประชาคมจังหวัด  และองค์กรระดับจังหวัด 

ประกอบด้วยส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถ่ิน ภาคเอกชน ภาค

ธุรกิจ  องค์กรพฒันาเอกชน  นกัวิชาการ  ส่ือมวลชน  และชมุชน มีสว่นร่วมแสดงความเห็น ให้

ข้อเสนอแนะ และร่วมตดัสินใจในกระบวนการจดัทําแผนทกุขัน้ตอน[13]ดงันัน้ กรอบความคิด

การบรูณาการของผู้ เก่ียวข้องทกุระดบัจงึเป็นปัจจยัสําคญัในการบรูณาการ 

การจัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ สํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดั  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงสาธารณสขุในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีมีความสําคญัในการ

วางแผน  จากการสอบถามความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ปรากฏว่าการจัดทําแผนสุขภาพอย่างบูรณาการอยู่ในระดบั

ปานกลางถึงมาก ร้อยละ 75 ยงัมีบางจงัหวดัยงัไมไ่ด้ดําเนินการ(ร้อยละ 4.76) [14] เป็นข้อมลู

ท่ีสะท้อนให้ทกุจงัหวดัต้องดําเนินการบรูณาการแผน/ยทุธศาสตร์สขุภาพอย่างจริงจงั  เพ่ือให้

เกิดภาพการดําเนินงานทัว่ทัง้องค์กรตามหลกัการพฒันาระบบราชการ[15]  

ในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมาการพฒันาคณุภาพระบบราชการท่ีเรียกวา่ “PMQA”ได้

นําเทคนิคการวางแผนมาใช้ เช่น  PCDA (Plan-Do-Check-Act) และ ADLI (Approach-

Deployment-Learning-Integration)ซึ่งเน้นการบูรณาการในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2553 

กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้การบูรณาการเป็นตัวชีว้ัดในรายงาน e-inspection ท่ี

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัต้องดําเนินการ[15]อย่างไรก็ตาม แนวคิดด้านการบรูณาการได้

ถกูยกมาเป็นแนวทางโดยตลอด แตไ่มส่ามารถบริหารจดัการให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมดได้เข้า

มามีสว่นร่วม หรือแม้แตจ่ะรู้บทบาทตนเองว่าเป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง [17]นบัวา่เป็นจดุอ่อนของ

การบรูณาการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้สุ่มตวัอย่างจังหวดัเพ่ือศึกษารายงานการประชุม

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล หรือ รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสขุจงัหวดั (คปสจ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ผลพบว่า การบรูณาการงาน

สาธารณสุขภาพรวมยังไม่เด่นชัด  การดําเนินงานส่วนใหญ่ เป็นภารกิจของกระทรวง

สาธารณสขุและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น เทศบาล  ซึง่มีลกัษณะแบ่งเป็นงานๆ เป็นแนวดิ่ง 
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เนือ้หายังคงเป็นรายงานการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน  ยังไม่สะท้อนภาพปัญหา

สขุภาพทัง้จงัหวดั และยงัไมมี่การบรูณาการในระดบัระนาบอยา่งมีประสทิธิภาพ   

ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นต้องสร้างให้การบรูณาการเป็นกลไกท่ีต้องปฏิบตัิเป็นคา่นิยม

และปัจจยัร่วมตา่งๆ ดงันี ้

การเห็นร่วมกันและให้คุณค่าร่วมกัน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้

พัฒนากรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้แผนท่ีทางเดิน

ยทุธศาสตร์ (Strategic Route Map)[18]ซึง่แผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร์นีน้บัเป็นเปา้หมายของ

ทุกภาคีซึ่งจะเกิดความเห็นร่วม (Share Vision) และให้คุณค่าร่วม (Share Value) เสริม

การบรูณาการในการดําเนินงานพฒันาสขุภาพให้เข้มแข็งขึน้ 

สังคมเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการตามหลักธรรมมาภิบาลและหลัก

ประชาธิปไตย ซึง่เป็นทิศทางการพฒันาระบบราชการท่ีพึงประสงค์[19] แต่จากการวิจยัเร่ือง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกําหนดนโยบายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 : 

ศกึษาเฉพาะกรณีการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ[20] ปรากฏวา่ ภาพรวมโอกาสในการ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/อนกุรรมการ/คณะทํางานชดุตา่งๆ เพ่ือการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ  มีคะแนนเฉล่ีย 3.21 จัดอยู่ในระดับปานกลางเท่านัน้  จําเป็นต้องมีการจัด

กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือก้าวสู่การพฒันาเป็น

ประชาสงัคมท่ีเข้มแข็ง 

การมีผู้นําเข้มแข็ง และมีทรัพยากรสาธารณสุข การบูรณาการแผนในระดับ

จังหวัดเป็นกลยุทธ์ในการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปสู่ปฏิบัติ[21]  เป็นกลไก

สําคญัในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั[22]ซึ่งมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองมา

เป็นลําดบั  แต่การดําเนินงานของผู้ ว่าราชการจงัหวดัยงัไม่เป็นเอกภาพเท่าท่ีควร [23] เป็น

ท่ีมาของการปรับปรุงกฏหมายพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550[24] กําหนดให้จงัหวดัเป็นนิติบคุคล ซึง่สามารถเสนอขอ

งบประมาณจากสํานกังบประมาณได้เช่นเดียวกบักรมในสว่นกลาง สําหรับในด้านการบริหาร

จดัการนัน้รัฐบาลมีนโยบายให้มีการพฒันาระบบบริหาร[25]โดยการพฒันาการบริหารงาน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการกําหนดให้มีการวางแผนจากแผนชมุชนและการมีส่วน

ร่วมจากประชาชนเป็นกระบวนการสําคญั  แต่จากการศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาจังหวดั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 [26] ปรากฏว่าใช้ระยะเวลาท่ีเร่งรัด และงบประมาณท่ีจัดสรรให้
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เพียงร้อยละ 1 ของวงเงินรายจ่ายประจําปีเท่านัน้ทําให้แผนขาดประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 การพฒันางานสาธารณสขุในพืน้ท่ีจงึก้าวหน้ายากเท่าท่ีควร 
ความร่วมมือที่ ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและหน่วยงาน

สาธารณสุขการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีผลให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพและปัจจัยแวดล้อมในท้องถ่ิน ทัง้โครงสร้าง

พืน้ฐาน เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีมากยิ่งขึน้ ถือเป็นปัจจัยบวกท่ีช่วยเสริมงานด้านสาธารณสุข 

นอกจากนีอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัมีงบประมาณเป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระ

ในการตดัสินใจ กอปรกบังานสาธารณสขุมีแต่คณุ ไม่มีโทษ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดําเนินการได้ดีจะเกิดผลดีต่อประชาชนในพืน้ท่ีซึ่งเป็นฐานเสียงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรสาธารณสุขจึง

จําเป็นต้องประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ี 

 สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ได้จดัการประชมุโดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุจากทัว่ประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลวิชาชีพได้มีการนําเสนอตัวอย่างท่ีประสบ

ผลสําเร็จในการดําเนินงานของจงัหวดัสมทุรปราการ ขอนแก่น เชียงราย ปทุมธานี ร้อยเอ็ด 

ชมุพร พบปัจจยัสําคญัท่ีทําให้งานสําเร็จคือ การใช้ความร่วมมือจากสหวิชาชีพนอกจากนี ้การ

ท่ีผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ความสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในช่วงการ

ขบัเคล่ือนการดําเนินงานของโครงการเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand) ท่ีพบว่าจงัหวดัท่ี

มีการดําเนินงานก้าวหน้ามีปัจจยัมาจากการได้รับการสนบัสนนุจากผู้วา่ราชการจงัหวดั ทําให้

การประสานบูรณาการระหว่างกระทรวงต่างๆ และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

[27] 

ภาพรวมทัว่ประเทศพบว่า ผู้ ว่าราชการจงัหวดัและการดําเนินงานแบบบูรณาการ มี

ความสัมพันธ์กับความสําเร็จในระดับปานกลาง[28] เท่านัน้  แต่กลไกบูรณาการท่ีเป็น

สํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถเป็นศนูย์กลางในการประสานงานระหว่าง สํานกังาน

ป้องกันและควบคมุโรค กรมควบคมุโรค ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ควรได้มีการใช้ประโยชน์กลไก

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพ่ือการบูรณาการให้มากขึน้[29] ผลจากงานวิจยัมีข้อเสนอว่า 

การบรูณาการจําเป็นสําหรับการพฒันานโยบายด้านสาธารณสขุและการนําไปสูก่ารปฏิบตัิใน

ทกุขัน้ตอนดงันัน้ควรอาศยัเวทีการจดัทํายทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบรูณาการเป็นเวที
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ประสานเช่ือมโยงงานสาธารณสุขให้เช่ือมต่อกับงานมิติอ่ืนๆ ทัง้เศรษฐกิจ  สังคม และ

การเมืองนัน้  
 
สรุป 

การวางแผนคือการกําหนดกรอบท่ีจะทํา การวางแผนจะทําให้ช่วยระดมทรัพยากรได้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถควบคุมกํากับงานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีตัง้ไว้ แผนระดบัชาติ คือ กิจกรรมหรืองานท่ีกําหนดว่าจะทําในระดบัประเทศ ส่วนมากจะ

ผกูพนัอยู่กับงบรายรับท่ีรัฐสามารถเก็บภาษีได้ในปีนัน้ๆแผนระดบัชาติ คือ แผนยุทธศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศกรอบความคิดของแผนบูรณาการ มี

ผู้ เก่ียวข้องทกุระดบั เพ่ือครอบคลมุการพฒันาทกุด้าน และมีความเช่ือมโยงทัง้ระดบัชาต ิภาค 

จงัหวดั อําเภอ ท้องถ่ินตําบล หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสงัคม ได้แก่ ประชาคม

จังหวดั และองค์กรระดบัจังหวดั ประกอบด้วยส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ  องค์กรพฒันาเอกชน  นักวิชาการ  ส่ือมวลชน  

และชมุชน 

โดยสรุป  เพ่ือให้มีการวางแผนภาพรวมเป็นเป้าหมายร่วมกัน  โดยมีผู้ นําการ

เปล่ียนแปลง (Change Agent ) คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีมีสมรรถนะทัง้วิชาการ

และการบริหารจดัการในลกัษณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ ดําเนินการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ

กรอบแนวคิดในการบูรณาการของผู้ เก่ียวข้องทุกระดบั สนับสนุนให้มีการดําเนินงานบูรณา

การจริง การมีนโยบายและการกํากับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ การมีกลไกในการ

บริหารจดัการกลไกการประชุมทีมประสานงานสาธารณสขุจงัหวดั (คปสจ.) การเห็นร่วมกัน

และให้คณุค่าร่วมกัน การมีสงัคมเข้มแข็ง การมีผู้ นําท่ีมีความเข้มแข็งทัง้อํานาจหน้าท่ี และ

วิชาการ รวมทัง้การมีงบประมาณของระบบการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบ

บูรณาการ โดยปัจจัยสําคญัผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องมั่นใจเช่ือมั่นว่ากลไกการบูรณาการเป็น

กลไกในการประสานแผนท่ีดี 
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คาํถามเชิงอภปิราย 
1. การวางแผนดัง้เดมิท่ีผา่นมา กบัการแผนกลยทุธ์มีสว่นแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2. เหตใุดจงึต้องมีการวางแผนกลยทุธ์  

3. องค์ประกอบของการวางแผนกลยทุธ์มีอะไรบ้าง 
4. ทําไมต้องจดัทําแผนกลยทุธ์ในระดบัภาคีเครือขา่ย 

5. การแปลงกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัมีิกระบวนการอยา่งไร 
6. แผนและนโยบายแห่งรัฐมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
7. การวางแผนงานสาธารณสขุมีก่ีระดบั อะไรบ้าง และสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

8. แผนบริหารราชการแผน่ดนิแตกตา่งจากแผนยทุธศาสตร์สขุภาพ 

9. เหตใุดจงึต้องการบริหารแบบบรูณการ และบรูณาการกบัภาคสว่นใดบ้าง 
10. ในปัจจุบัน แผนบูรณาการของประเทศมีปัญหาหรือไม่ และในอนาคตจะมีแนว

ทางการจดัทําแผนแบบบรูณาการอยา่งไรจงึเกิดสมัฤทธิผล 
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บทที่ 6 
 

งบประมาณและการบริหารทางการเงนิการคลัง 
 

ในการนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่ความสําเร็จได้นัน้ องค์กรหรือ

สถานบริการจําเป็นต้องพฒันามาตรฐานการจดัการทางการเงินให้มีมาตรฐานทัง้ 7 ด้านท่ีมี

ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ การกําหนดผลผลิตและการ

คํานวณต้นทุน การจัดระบบการจัดซือ้จัดจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารทรัพย์สิน และการ

ตรวจสอบภายใน  

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. แนวคดิ การวางแผน และกระบวนการจดัทํางบประมาณ  

1.1 แนวคดิการจดัทํางบประมาณ 

1.2 กระบวนการจดัทํางบประมาณ 

2. การเงินการคลงัสาธารณสขุ 

2.1 มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 

2.2 การบริหารกองทนุตามกรอบ พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ 

     พ.ศ. 2545  

3. การบริหารการเงินการคลงัของสถานบริการสาธารณสขุ 

3.1 แนวคดิด้านการบริหารการเงินการคลงัสาธารณสขุ 

3.2 โครงสร้างงบประมาณของสถานบริการ 

3.3 โครงสร้างรายรับของสถานบริการ 

3.4 โครงสร้างรายจ่ายของสถานบริการ 
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1. แนวคดิ การวางแผน และกระบวนการจัดทาํงบประมาณ  
 
งบประมาณ (Budget) หมายถึง การวางแผนทางการเงินขององค์กรท่ีจดัให้อยู่ในรูป

ของตัวเลขอย่างมีระบบ หรือจัดทําในรูปเชิงปริมาณซึ่งแสดงเป็นหน่วยเงินตรา และมีการ

กําหนดระยะเวลาแน่นอนในอนาคต เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี โดยจะระบุระยะเวลา

เร่ิมต้น และสิน้สุดไว้ในงบประมาณเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร เป็นแผนเบ็ดเสร็จซึ่ง

แสดงออกในรูปตวัเงิน แสดงโครงการดําเนินงาน ทัง้หมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนีจ้ะรวมถึง

การกะประมาณการของการบริหาร กิจกรรม โครงการ และรายจ่าย ตลอดจนทรัพยากรท่ี

จําเป็นในการสนบัสนนุการดําเนินงานให้บรรลตุามแผน 

 
1.1 แนวคดิการจัดทาํงบประมาณ 
การจดัทํางบประมาณมีลกัษณะเป็นกระบวนการ ในภาครัฐ กระบวนการงบประมาณ

แผ่นดิน   (Budget Process)  หรือวิธีการงบประมาณ   (Budget  Procedure)  หมายถึง  

กระบวนการท่ีเป็นลําดับขัน้ตอนเก่ียวกับการกําหนดแผนความต้องการในการจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  เร่ิมตัง้แตก่ารทบทวนผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีผ่านมา  

การจดัทํากรอบวงเงินในระดบัมหภาค การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ   

ไปจนถึงขัน้ท่ีรัฐบาลแถลงรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีตอ่รัฐสภาเพ่ือเสนอรัฐสภาพิจารณา

อนุมัติและตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศเป็นกฎหมายใช้เป็นกรอบในการบริหารและ

ตดิตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี [1]  

ทัง้นีก้ารจดัทํางบประมาณมีข้อท่ีต้องพิจารณาร่วมกนัคือ  

1. ในองค์การขนาดใหญ่มักจะมีปัญหาเร่ืองการประมาณการต้นทุนและ

คา่ใช้จ่ายเม่ือช่วงเวลาเปลี่ยนไปและปัจจยัทางด้านเงินเฟ้อ ราคาตา่งๆ  อาจ

ไมไ่ด้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

2. รายจ่ายบางชนิดไม่ใช่จํานวนท่ีแน่นอนเกิดจากการพยากรณ์ขึน้ ซึ่งถ้าการ

พยากรณ์นัน้กระทําโดยไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร ถือว่าเป็นการสญูเวลาเปล่าใน

การจดัทํา และสญูเปลา่สําหรับการใช้ทรัพยากรในการจดัทํา 

3. เม่ือค่าใช้จ่ายต่างๆ  เกิดขึน้จริงสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้มกัจะมีปัญหาในการ

บริหารงาน 



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  193 

 
 

 

 

สําหรับการคลงังบประมาณซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินของแผ่นดิน โดยต้อง

วางแผนกําหนดในเบือ้งต้นว่า องค์กรต้องมีรายรับและทรัพยากรจํานวนเท่าไรจึงจะสามารถ

บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ เพ่ือการควบคมุ โดยการรวบรวมข้อมลูรายรับ

และทรัพยากรท่ีใช้ไปตามความเป็นจริง เม่ือสิน้สุดระยะเวลาดําเนินการ และประเมินว่าผล

การดําเนินงานนัน้บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์หรือไม ่

ท่ีผ่านมา “พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปี” มกัเป็นหน้าท่ีของรัฐสภาใน

การกลัน่กรองข้อเสนอของบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานตา่งๆ  เน่ืองจาก 

“ร่างฯ งบประมาณ” มีความซับซ้อนสูง ใช้ภาษาท่ีเป็นราชการ และเป็นรายละเอียดทาง

เทคนิคบญัชีค่อนข้างมาก ดงันัน้ แม้ว่าข้อมลูเหล่านีจ้ะเปิดเผยทัว่ไปและสามารถหาได้จาก

เว็บไซต์สํานกังบประมาณ แต่ภาคประชาชนกลบัยงัไม่ให้ความสนใจกับเร่ืองนีม้ากนกั ทัง้ท่ี

เป็นผู้จ่ายภาษีเป็นเงินได้แผน่ดนิเพ่ือนําไปใช้เป็นงบประมาณใช้จ่ายก็ตาม 

 
1.1.1 แผนงบประมาณ 
สําหรับองค์กรของรัฐจะวางแผนงบประมาณเป็นรายปี เรียกวา่ “ปีงบประมาณ” ซึง่จะ

เร่ิมต้นตัง้แต่เดือนตลุาคม และสิน้สดุในเดือนกนัยายน เช่น ปีงบประมาณ 2555 จะหมายถึง

การวางแผนสําหรับเดือนตลุาคม 2555 ถึง เดือนกนัยายน 2556 เป็นต้น ซึง่อาจแตกต่างจาก

องค์กรภาคเอกชนท่ีจะเร่ิมต้นในเดือนมกราคม และสิน้สดุในเดือนธนัวาคม 

การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) จะเร่ิมต้นจากการทําแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ์ โครงสร้าง

แผนงานและ ตวับ่งชีค้วามสําเร็จของผลงาน ข้อมูลท่ีได้จากแผนกลยุทธ์ นํามาจดัทํากรอบ

งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework) ซึ่งจะเป็น

การบ่งบอกถึงงบประมาณท่ีใช้ในอนาคต การวางแผนงบประมาณมีประสิทธิภาพได้

มาตรฐานหรือไม่นัน้   พิจารณาได้จากความครอบคลุมของข้อมูลงบประมาณ  มีการ

เปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และการบริหารจดัการเชิงรุก เป็นต้น 

หลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ตามนยัแห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการ
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บริหารราชการแผ่นดิน และจัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ปี แล้วนําเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจดัทําคําขอ

งบประมาณประจําปี และให้สํานกังบประมาณจดัสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงาน

ให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว หากภารกิจใดไม่มีใน

แผนปฏิบตัริาชการประจําปี มิให้สํานกังบประมาณจดัสรรงบประมาณให้ภารกิจนัน้ 

สําหรับมาตรฐานแผนงบประมาณควรประกอบด้วย [3-4]  

1. ความครอบคลมุของข้อมลูงบประมาณ การวางแผนงบประมาณจําเป็นต้องมี

ข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมถูกต้องทัง้งบประมาณภายนอกและงบประมาณปกติ เพ่ือท่ี

องค์กรสามารถบริหารควบคมุบริหารงบประมาณให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ สําหรับข้อมลู

ท่ีผู้บริหารสถานบริการต้องทราบและใช้ในการวางแผนงบประมาณประกอบด้วยรายรับและ

รายจ่ายจากทกุแหลง่ (เงินนอกและในงบประมาณ) ทรัพย์สินและหนีส้นิท่ีมีอยูท่ัง้ในรูปเงินสด

และมิใช่เงินสด กระแสเงินสดต้นทุนผลผลิต และแผนกลยุทธ์ โดยแผนกลยุทธ์จะให้ภาพท่ี

เช่ือมโยงในสิ่งท่ีองค์กรต้องทําให้เกิดผลสําเร็จ วิธีการทํางานในขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ์

จะต้องระบุผลผลิตและตัวชีว้ัดให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการวัดผลนัน้ว่าส่งไปถึงจํานวน

ความมากน้อยของผลลพัธ์ 

2. แผนงบประมาณระยะปานกลาง องค์กรจําเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณ

ระยะปานกลาง หรือการกําหนดกรอบงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term 

Expenditure Framework : MTEF) โดยกําหนดในปีงบประมาณท่ีก่อตัง้และล่วงหน้าอีก 3 ปี 

รวมทัง้สิน้ 4 ปี สําหรับข้อดีของการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง คือ องค์กรเห็น

ภาพรวมของงบประมาณทัง้หมดท่ีจําเป็นต้องใช้ในอนาคตท่ีเกิดจากนโยบายในปัจจบุนั สว่น

ท่ีเป็นภาระงบประมาณตามนโยบายต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน โดยเฉพาะเม่ือมีการวางแผนกลยทุธ์ซึง่เป็นแผนระยะยาวท่ีต้องใช้เวลาและทรัพยากร

มาก ในส่วนของการจัดทํากําหนดกรอบวงเงินล่วงหน้าระยะปานกลางจําเป็นต้องมีการ

ทบทวนและปรับปรุงทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและนโยบายท่ี

เปล่ียนไปในแตล่ะปี 

3. การจดัสรรงบประมาณต้องเช่ือมโยงไปสูผ่ลผลิตและสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ 

มีตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานท่ีชดัเจน มีการตดิตาม ทบทวนผลงานทกุปี การจดัสรรงบประมาณ

โดยเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนกลยทุธ์และข้อมลูเก่ียวกบัผลงานเป็นฐาน และจดัสรร
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งบประมาณเป็นไปตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในกรอบวงเงินล่วงระยะปานกลาง ซึ่งต้อง

สอดคล้องกบันโยบายและเปา้หมายเชิงกลยทุธ์ของรัฐบาล 

กลยทุธ์  หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีแยบยล เพ่ือให้บรรลเุป้าประสงค์ 

โดยทั่วไป กลยุทธ์ไม่ควรเป็นวิธีการทํางานตามปกติ แต่ควรเป็นแนวทาง/วิธีการท่ีมีอุบาย 

กลวิธีท่ีแยบยล (ในเชิงบวก) สําหรับการทํางานภายใต้ข้อจํากดัตา่งๆ  

ผลผลิตและตวัชีว้ดั หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็น

ผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการ

ตอบคําถามว่าหน่วยงานของรัฐจดัทําบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service 

Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ ซือ้บริการ (Service Purchaser) ทัง้ใน

รูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วตัถสุิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือนําไปใช้

ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตวัชีว้ดัผลสําเร็จในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ เวลา รวมทัง้ค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือท่ีกําหนด

ขึน้ใหมใ่นระหวา่งปีงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีจะ

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ผลผลิต (กระบวนการนําส่งผลผลิต) ทัง้นี ้กิจกรรมหลกัท่ีกําหนดต้อง

สามารถวดัความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านปริมาณ ได้เป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

นอกจากนี ้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องมีหน่วยวดัท่ีชัดเจน และหน่วยวดักิจกรรมต่างๆ  ไม่

จําเป็นต้องมีหน่วยวดัเดียวกัน และเม่ือรวมงบประมาณค่าใช้จ่ายของกิจกรรมหลกัทัง้หมด

แล้ว จะต้องเท่ากบังบประมาณของผลผลตินัน้ 

4. กระบวนการจัดทํางบประมาณควรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการบริหาร

งบประมาณท่ีเน้นผลผลติ มีการวดัความสําเร็จผลงานพร้อมทัง้เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผลงานและทรัพยากรท่ีใช้ นอกจากนี ้มาตรฐานด้านผลผลิตท่ีเกิดจากองค์กรท่ีส่งมอบไปยงัผู้

ได้รับผลประโยชน์ ต้องครอบคลุมทัง้ด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ตัวบ่งชีท่ี้จะ

นําไปสู่ผลลัพธ์ มีความเป็นไปได้ท่ีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ ดังนัน้  จุดเด่นของการวางแผน

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน คือการ การจดัสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกบัผลงาน โดยยึด

หลกัการพืน้ฐานวา่ "งบประมาณควรจดัสรรตามผลผลติ" 
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5. การจดัสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรม มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือวิธีการเดียวกนั

ในการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างของ

องค์กรหรือสภาพแวดล้อมท่ีตา่งกนั  

6. การบริหารเชิงรุก องค์กรควรจะมีรูปแบบการบริหารเชิงรุก โดยเฉพาะการ

จดัสรรงบประมาณ เพ่ือให้แน่ใจว่าใช้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการบริหารเน้น

การพฒันางานในอนาคต เพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลพัธ์ โดยใช้ต้นทุนต่ําท่ีสดุ การบริหารเชิงรุก

ต้องมีมมุมองท่ีไกลและลงมือปฏิบตัิให้เกิดผลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ผลลพัธ์

ตามท่ีคาดหวงั  

7. ผู้บริหารต้องมีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารตดัสินใจเก่ียวกบัการสร้างสรรค์

ผลงาน เช่น ปริมาณ คณุภาพ เวลา และต้นทนุของผลผลิตรายจ่าย ทรัพย์สิน หนีส้ิน เป็นต้น 

และท่ีสําคญัผู้บริหารต้องทราบด้วยวา่ข้อมลูตา่ง ๆ  จะสง่ผลผลติและผลลพัธ์อยา่งไร 

 
1.1.2 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบท่ีผสมผสานระหว่างการวางแผนการ

จดัทํางบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนผลงาน หัวใจของระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลงาน เน้นการเช่ือมโยงทรัพยากรต่าง ๆ  ท่ีใช้และผลงานท่ีเกิดขึน้โดยมีระบบการ

ประเมินทบทวน ตรวจสอบผลงานท่ีเป็นรูปธรรม และองค์กรต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผลงานท่ี

ได้สร้างขึน้มา สําหรับผลงานในความหมายของระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานหมายถึง

ผลลพัธ์และผลผลติ  

อนึ่ง ผลผลิต (Outputs) หรือผลผลิตหลกั คือ สิ่งของหรือบริการท่ีเป็นรูปธรรมหรือ

รับรู้ได้ท่ีจดัทําหรือผลิต เพ่ือให้บคุคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ ผลผลิตคือการตอบคําถามท่ีว่า 

อะไรท่ีได้รับจากการดําเนินงานผลิตหรือให้บริการ หรือจดัซือ้สําหรับผลผลิตของสถานบริการ 

ซึง่สถานบริการต้องผลิตหรือสร้างสรรค์ ผลผลิตเหลา่นีเ้พ่ือสง่ต่อให้บคุคลภายนอก เหตท่ีุต้อง

มีการกําหนดผลผลิต ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผลผลิตช่วยให้รัฐบาลตดัสินใจได้ว่า ผลผลิตหรือ

การให้บริการใดท่ีควรจะให้สงัคมชมุชน เพ่ือให้บงัเกิดผลลพัธ์สงูสดุตามท่ีได้ตัง้เจตนารมณ์ไว้ 

ดงันัน้ รัฐบาลจําเป็นต้องแปลงผลลพัธ์ซึง่เป็นสิง่ท่ีคาดหวงัเชิงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึน้

ในรูปของผลผลติ  
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แผนภาพ 7.1 แผนการจดังบประมาณแผน่ดนิ 

ท่ีมา สํานกัมาตรฐานต้นทนุงบประมาณ สํานกังบประมาณ [5]  

 

ผลลพัธ์ (Outcome) เป็นผลงาน หรือผลกระทบท่ีมีตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมจากการ

ได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการท่ีเกิดจากการดําเนินงานโดยองค์กรของรัฐ ผลลพัธ์จะ

ตอบคําถามว่า ทําไมจงึมีการดําเนินการผลิตหรือให้บริการนัน้ การกําหนดผลลพัธ์เป็นการบ่ง

บอกผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการนําผลผลิตไปใช้หรือผลประโยชน์ท่ีเกิดเน่ืองจาก

ผลผลติเป็นการตอบคําถามวา่ "จะนําเอาผลผลติไปใช้ประโยชน์อยา่งไร" 

การกําหนดผลลพัธ์ระดบัประเทศเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบาย

งบประมาณเป็นผู้ แทนคณะรัฐมนตรี ในการจัดทํานโยบายงบประมาณ  หรือท่ีเรียกว่า 

เปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ทําหน้าท่ีกลัน่กรอง จดัสรรทรัพยากรสูเ่ปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ โดย

จัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกับคณะกรรมการนโยบายเพ่ือเป็นพันธะความ

รับผิดชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เรียกว่า “ความตกลงร่วมบริการสาธารณะ” (Public 

service agreement: PSA) เพ่ือให้รัฐบาลสามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic delivery target) และกลัน่กรองการจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

สําหรับแนวการนําไปสูก่ารปฏิบตัอิงค์กรระดบักระทรวง และกรมต้องแปลงผลลพัธ์ท่ีได้ให้เป็น

ผลผลติท่ีสอดคล้องกบัผลลพัธ์นัน้  
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ความเช่ือมโยงระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์ หน่วยงานท่ีเสนอของบประมาณ ควร

อธิบายความเช่ือมโยงให้เห็นว่า ผลผลิตนัน้จะนําไปสูผ่ลลพัธ์ได้อยา่งไร เพราะผลลพัธ์นัน้เป็น

สิง่ท่ีคาดหวงัสงูสดุของรัฐบาลท่ีจะปฏิบตัติอ่สงัคมชมุชน ซึง่ยงัเป็นสิง่ท่ีคอ่นข้างเป็นนามธรรม 

ดังนัน้ รัฐจึงให้องค์กรสร้างผลผลิตท่ีจะต้องเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ท่ีต้องการ นอกจากการ

กําหนดผลผลิตท่ีจะต้องเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ของรัฐบาลแล้ว ผลผลิตควรจะระบุต้นทุน ราคา 

และผลงานของเป้าหมายผลผลิต ควบคู่ไปด้วย ซึ่งทําให้การกํากบั ติดตาม และรายงานผล

เกิดความชัดเจนมากขึน้ อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล เม่ือหน่วยงาน

นําส่งผลผลิต และการพิจารณาถึงการวัดผลผลิตว่ามีผลผลิตใดบ้างท่ีทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ี

สําคญั 
 

1.2 กระบวนการงบประมาณ 
ผู้บริหารจําเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณและควบคุมงบประมาณ โดยทําการ

สรุปข้อมูลประกอบการกับคาดการณ์รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจในงวดหน้า เพ่ือ

สามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงานของธุรกิจและฐานะทางการเงินของธุรกิจลว่งหน้า ทําให้

ผู้ บริหารมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์หรือปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตไว้ก่อน

ล่วงหน้ามีวัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น  2 ชนิด  คือ  วัตถุประสงค์ทางด้านกลยุทธ์ และ

วตัถปุระสงค์ทางด้านการเงิน โดยจะมีการสรุปตวัเลขงบประมาณตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจดัทําเป็น

งบประมาณหลกั เม่ือครบงวดระยะเวลาการดําเนินงานจริง จงึนํามาเปรียบเทียบหาผลตา่ง  

 
1.2.1 กระบวนการงบประมาณ   
กระบวนการงบประมาณ เร่ิมจากการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ

รัฐบาล  ตามแผนงานท่ีต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายยุทธศาสตร์

ระดบัชาติ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และ

ใช้ผลผลิตเป็นหน่วยกํากบัการใช้งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยทุธศาสตร์ สํานกังบประมาณได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ขึน้

บงัคบัใช้เพ่ือบริหารงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีสาระสําคญัในส่วนท่ีมีการมอบอํานาจความ

รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายไปท่ีส่วนราชการมากขึน้ พร้อมทัง้ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือทํางานในกระบวนการงบประมาณ ตลอดจนปรับวิธีการในการ
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จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความ

รวดเร็ว เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ  ตามกระบวนการ

งบประมาณ 4 ขัน้ตอน [6] คือ 

1. ขัน้ตอนการจดัทํางบประมาณ 

 รัฐบาลจะกําหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กระทรวงและจงัหวดัใช้เป็น

นโยบายการจัดทําคําของบประมาณ ส่งให้สํานักงบประมาณจัดทําร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนําเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ

งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 

2. ขัน้ตอนการอนมุตังิบประมาณ 

 เป็นขัน้ตอนท่ีรัฐสภา (กรรมาธิการและวฒุิสภา) พิจารณาให้เห็นชอบ และอนมุตัิร่าง

พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวาระท่ี 1-3 

3. ขัน้ตอนการบริหารงบประมาณ 

 เป็นขัน้ตอนท่ีส่วนราชการจะต้องนํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปใช้จ่าย  โดย

จดัทําแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และใช้จ่ายงบประมาณให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ภายใต้ผลผลิตท่ี

สอดคล้องกบัเปา้หมายการให้บริการของกระทรวงและต้องรายงานผลการปฏิบตัิงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณตอ่สํานกังบประมาณ 

4. ขัน้ตอนการตดิตามและประเมินผล 

 เป็นขัน้ตอนท่ีรัฐบาลต้องติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานท่ีได้รับ

งบประมาณตามร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทุกส่วนราชการจะต้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสํานัก

งบประมาณ ตามแบบรายงานของสํานกังบประมาณกําหนด (รายงาน สงป.) เป็นรายไตรมาส 

และให้มีผลการเบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

กระบวนการงบประมาณทัง้ 4 ขัน้ตอนนัน้ ขัน้ตอนการบริหารงบประมาณเป็นขัน้ตอน

ท่ีสําคัญท่ีสุด ขัน้ตอนหนึ่ง กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องกําหนดแนวทางในการบริหาร

งบประมาณ โดยต้องนํางบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิไปใช้จ่าย และการใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีของส่วนราชการ จะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่ายท่ีสว่นราชการได้ระบไุว้

ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   พระราชบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือท่ีได้รับจากการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางท่ีระบุ

ตามแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์และ

เปา้หมายผลผลิต ภายใต้งานท่ีได้อนมุตัิงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบัวิธีการจดังบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานทางยทุธศาสตร์ 

 
1.2.2 งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงอ่ืนๆ  รวมถึงกองทุนต่างๆ  เป็นผู้ตัง้งบประมาณ

เองโดยการเจรจาต่อรองกับสํานักงบประมาณเป็นปีๆ  ไป  และทําการบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีได้รับ ตลอดจนการกํากบัตรวจสอบเอง และหากเป็นระบบงบประมาณปกตขิอง

กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงอ่ืนหน่วยงานนัน้ก็เป็นผู้ ใช้งบประมาณเอง โดยมีสํานกังาน

ตรวจเงินแผ่นดินทําหน้าท่ีสุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ  อย่างไรก็ตาม 

ในระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในภูมิภาคและชนบทนัน้มีเพียงสถานพยาบาลของ

กระทรวงสาธารณสขุเป็นหลกั สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.) จงึต้องแทรกแซงให้เกิด

การพฒันาระบบบริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความจําเป็นด้านสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ  

[7] 

การปฏิรูประบบราชการและระบบสาธารณสขุ เป็นการดําเนินการท่ีมีหลายด้านทัง้

การปฏิรูประบบโครงสร้าง กระบวนการทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ การปรับปรุงกฎหมาย การ

ปรับวัฒนธรรมองค์การ และมีการปฏิรูประบบบริการและการจ่ายเงินแก่สถานบริการ

สาธารณสขุ ขัน้ตอนการจดัทํางบประมาณมีดงันี ้[8]  

1) รัฐบาลแถลงนโยบายการบริหารประเทศ 

2) รัฐบาลจดัทําแผนการบริหารราชการแผน่ดนิ 4 ปี (30 วนั หลงัแถลงนโยบาย) 

3) ส่วนราชการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี (กระทรวงและกรม) ใช้เป็นกรอบใน

การปฏิบตัิงาน สว่นราชการใดไมจ่ดัทําแผนฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ (60 

วนั หลงัจากท่ีรัฐบาลจดัทําแผนบริหารราชการแผน่ดนิเสร็จ) 

4) สว่นราชการจดัทําแผนปฏิบตัริาชการประจําปีท่ีสอดคล้องกบัแผนฯ 4 ปี 
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2. การเงนิการคลังสาธารณสุข 
รายรับของรัฐส่วนใหญ่มาจากการจดัเก็บภาษี ในแต่ละปี รัฐบาลจะให้เงินส่วนหนึ่ง

ของประเทศมาเป็นงบประมาณด้านสุขภาพ สนับสนุนด้านการเงินให้กับสถานบริการ

สาธารณสุข (Process of funding health service) เพ่ือใช้ตามพันธกิจหลกัและพนัธกิจรอง 

โดยมีเปา้หมาย (Goal) คือ สถานะสขุภาพของประชาชนดีขึน้อยา่งถ้วนหน้า [9]  

แหล่งท่ีมาของการเงินการคลงัในระบบบริการสาธารณสขุ มาจากรัฐซึง่ได้ความชอบ

ธรรมด้วยกระบวนการทางกฎหมายท่ีจะหาเงินมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ ภาษีอากร 

(ทัง้ทางตรง-ทางอ้อม) ภาษีเพ่ือกิจการเฉพาะ การประกนัสขุภาพภาคบงัคบั การกู้ เงินของรัฐ 

การออกสลาก 

สว่นการคลงัเอกชน แหลง่ท่ีมาของรายรับหนว่ยบริการมาจากภาคเอกชน ประชาชนท่ี

รับบริการทางสุขภาพ ได้แก่ การจ่ายเงินเม่ือรับบริการ การประกันสุขภาพแบบสมัครใจ 

สวสัดกิารนายจ้าง  การคลงัชมุชน การออมภาคบงัคบั  การบริจาค 

อย่างไรก็ตาม การเงินการคลงัของสถานบริการอาจได้มาจากแหล่งอ่ืนๆ  เช่น เงิน

สนบัสนุนจากต่างประเทศ เพ่ือลดความแตกต่างในประเทศท่ียากจนหรือประเทศท่ีมีปัญหา

สุขภาพรุนแรง เช่น การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ  เช่น กรณีการกวาดล้างโปลิโอ  การแพร่

ระบาดของโรคเอดส์ การเกิดโรคซาร์ การเกิดโรคไข้หวดันก เป็นต้น 

การคลงัสาธารณสขุในปัจจบุนั ประเทศไทยมีหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าภายใต้การ

จัดการของกองทุนหลกัประกันสุขภาพสามกองทุน คือ ระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ระบบประกนัสงัคม และระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ นอกเหนือจากระบบย่อย

อ่ืนๆ ท่ีมี เช่น พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนเงินทดแทน สวสัดิการรักษาพยาบาลของ

พนักงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระต่างๆ  นอกจาก นัน้ยังมีระบบงบประมาณปกติท่ี

สนับสนุนสถานพยาบาลโดยเฉพาะในส่วนของเงิน เดือนและการสาธารณสุข อ่ืน 

นอกเหนือจากบริการ 

 
2.1 มาตรฐานการจัดการทางการเงนิ 
การจัดการทางการเงินมีคู่มือมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน (7 Hurdles) 

ประกอบด้วยการวางแผนงบประมาณ  การกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุน การ
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จดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคมุงบประมาณ การรายงาน

ทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารทรัพย์สนิ และการตรวจสอบภายใน 

1. การวางแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย 

2. การกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้นทุน (Output Specification and Costing) 

ในขัน้นี ้เป็นการคิดคํานวณต้นทนุในแตล่ะผลผลิตว่า จะใช้ต้นทนุตอ่หน่วย ซึง่มีการคิดต้นทนุ

ทางตรงและต้นทนุทางอ้อม สําหรับผลผลิตหลกัของสถานบริการนัน้ต้องกําหนดให้ชดัเจนทัง้

ในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ซึ่งจะเป็นข้อมูลนําไปสู่การคิดรายจ่ายเพ่ือการ

วางแผนงบประมาณ สิ่งสําคญัในการกําหนดผลผลิต คือ ต้องได้รับการยอมรับจากส่วนกลาง 

ซึ่งเป็นผู้ กําหนดนโยบายงบประมาณ และท่ีสําคัญ  ผลผลิตต้องนําส่งบุคคลหรือองค์กร

ภายนอก 

3. การจัดระบบการจัดชือ้จัดจ้าง (Procurement Management) การพัฒนาระบบ

จดัซือ้จดัจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เน้นกระบวนการ

เชิงกลยุทธ์มากขึน้ คือ ความคุ้มค่าของการใช้จ่าย โดยมีหลกัปฏิบตัิ กล่าวคือ มีพนัธกิจและ

หน้าท่ีชดัเจน บุคลากรมีคณุภาพสงู เน้นการผกูพนัและการให้คํามัน่ การดําเนินงานเป็นทีม

เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนัเพ่ือมุ่งสูพ่นัธกิจ ผู้ซือ้มีอํานาจมากขึน้ มีวิธีการท่ีได้รับการวางแผนอย่าง

ดีเพ่ือเข้าสู่ตลาด เน้นความประพฤติท่ีมีจริยธรรม การทําสญัญาท่ีปลอดภยั มีข้อมลูท่ีถกูต้อง

และทนัตอ่เวลา และมีผลการดําเนินงานท่ีสามารถวดัได้ 

4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management 

/Fund Control)  

เง่ือนไขความสําเร็จของการบริหารจัดการและควบคุมทางการเงิน คือการบริหาร

จดัการภายในองค์กร มีกลไกในการควบคมุภายในท่ีดีในการบริหารการเงิน ในสว่นของระบบ

บัญชีมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ระบบบัญชี

เกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบบญัชีเกณฑ์คงค้าง ทําให้รัฐบาลทราบประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

งบประมาณมากขึน้ เพ่ือประโยชน์ต่อการตดัสินใจและสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ

บริหารและจดัสรรทรัพยากรท่ีเป็นธรรมและชดัเจนมากขึน้ 

5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ (Financial and Performance 

Reporting) ในกระบวนการรายงานต้องมีการกําหนดดชันีชีว้ดั กรอบโครงสร้างการประเมิน

และรายงานผลงานท่ีชดัเจน มีระยะเวลาในการ ตรวจสอบท่ีแน่นอนและท่ีสําคญั คือ ข้อมลูท่ี
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รายงานต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีจัดสรรกับผลงานท่ี

เกิดขึน้ ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มคา่ของการดําเนินงานซึง่จะเป็นข้อมลูเพ่ือการวางแผน

ในขัน้ตอ่ไป  

6. การบริหารทรัพย์สิน (Asset Management) องค์กรมีระบบบริหารสินทรัพย์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ เช่น จัดทําคู่มือการดําเนินงานบริหาร

ทรัพย์สนิ การจดัทําทะเบียนสนิทรัพย์ และการประเมินราคาสนิทรัพย์ท่ีคุ้มคา่ 

7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) องค์กรต้องมีฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดําเนินงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน มีโครงสร้าง

องค์กรตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกบัขนาดขององค์กร มีการจดัทํามาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน และผลการดําเนินงาน 

จากมาตรฐานการเงินทัง้ 7 ด้าน จะเห็นได้ว่า การพฒันาการจดัการทางการเงินต้อง

ดําเนินการควบคูก่นัไปในทกุ ๆ  ด้าน และต้องมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั  
 
2.2 การบริหารกองทุนตามกรอบ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 

2545 
รายงานด้านวิชาการในอดีตท่ีผ่านมา ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการ

ขยายตัวการใช้เทคโนโลยีด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว จนทําให้คนไทยพึ่งการใช้บริการ

การแพทย์เพิ่มขึน้ [10] 

ก่อนท่ีจะมีพระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 การดแูลสขุภาพ

อนามยัของประชาชนเป็นบทบาทหน้าท่ีโดยตรงของกระทรวงสาธารณสขุและมีพฒันาการมา

อย่างต่อเน่ืองรวมทัง้การพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนอย่าง

ทั่วถึง ได้แก่ โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับผู้ มีรายรับน้อยหรือผู้ ท่ีสังคมควร

ช่วยเหลือเกือ้กูล โครงการบตัรประกันสุขภาพสมัครใจสําหรับประชาชน (ทัง้แบบเด่ียวและ

ครอบครัว) และโครงการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage : UC) โดย

ผู้ รับบริการร่วมจ่ายค่าบริการครัง้ละ 30 บาท ซึ่งรู้จกักันในนาม “โครงการ 30 บาทรักษาทุก

โรค”หลังจากท่ีมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 52 ท่ีบญัญตัิให้ “ชาวไทยมีสิทธิเสมอกนัในการรับ

บริการทางสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถาน
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บริการสาธารณสขุของรัฐโดยไม่เสียรายจ่าย และมาตรา 82 ได้บญัญตัิให้ “รัฐต้องจดัการและ

สง่เสริมบริการด้านสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐานแก่ประชาชนและสร้างระบบหลกัประกนัสขุภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้า” ซึ่งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สามารถช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสขุท่ีมีคณุภาพได้อย่างทัว่ถึง อีกทัง้ช่วยลดภาระ

รายจ่ายด้านสขุภาพของประชาชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ [11]  

ปัจจุบนั ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (National Health Security System) ได้

ให้การคุ้มครองดูแลสุขภาพตัง้แต่การสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

และการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านสขุภาพ ตามข้อบง่ชีท้างการแพทย์โดยไมเ่สียรายจ่าย ซึง่คนไทย

กว่า 47.24 ล้านคน หรือร้อยละ 75.29 [12] เป็นผู้ มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิ

ประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ได้ท่ีหน่วยบริการประจําของตนโดยไมต้่องเสียรายจ่าย  

 

ตาราง 6.1 ประเภทบริการจําแนกตามกรอบกฎหมายและความจําเป็นทางสขุภาพ 

ประเภทบริการ กรอบตามกฎหมาย 
กรอบตามแนวคดิหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า 

1. งบบริการทางการแพทย์อตัราเหมาจ่ายรายหวั  

    1.1 บริการผู้ ป่วยนอกทัว่ไป  
มาตรา 46 (1) (2) 

(3) (4) 

1) ตามความจําเป็นทางสขุภาพ 

(Health need)  

2)ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

    1.2 บริการผู้ ป่วยในทัว่ไป  มาตรา 46 (1) 

2)ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ  

4) ประสทิธิภาพการบริหารรายจ่าย 

    1.3 บริการกรณีเฉพาะ  
มาตรา 46 (1) (2) 

(3) (4) 

1)ตาม Health need  

2)ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

    1.4 บริการสร้างเสริมสขุภาพ

และปอ้งกนัโรค  

มาตรา 46 (2) (3) 

(4) และ มาตรา 47 

1) Health need 

2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  205 

 
 

 

ประเภทบริการ กรอบตามกฎหมาย 
กรอบตามแนวคดิหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า 

3) การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

4)ประสทิธิภาพการบริหารรายจ่าย 

    1.5 บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ 

มาตรา 46(2) (4) 

และ มาตรา 47 
3) การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

    1.6 บริการการแพทย์แผน

ไทย 

มาตรา 46(2) (3) 

และ มาตรา 47 

2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

    1.7 คา่เส่ือม มาตรา 46(3)  
2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

    1.8 เงินช่วยเหลือเบือ้งต้น

กรณีผู้ รับบริการ (มาตรา 41) 
มาตรา 41   

    1.9 เงินช่วยเหลือเบือ้งต้น

กรณีผู้ให้บริการ  
มาตรา 18(4)   

2. คา่บริการสขุภาพผู้ตดิเชือ้

เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดส์ 

มาตรา 46(4) และ 

มาตรา 47 

1) Health need 

2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

3. คา่บริการสขุภาพผู้ ป่วยไต

วายเรือ้รัง 

มาตรา 46 (2) (3) 

(4)  

2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

3) การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

4. คา่บริการควบคมุปอ้งกนั

ความรุนแรงของโรคเรือ้รัง 

สําหรับผู้ ป่วยเบาหวาน/ความ

ดนัโลหิตสงู 

มาตรา 46 (4) 

1) Health need 

2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

5. รายจ่ายเพ่ือเพิ่ม

ประสทิธิภาพหนว่ยบริการ 

(หนว่ยบริการท่ีจําเป็นต้อง

ให้บริการในพืน้ท่ีกนัดารและ

มาตรา 46 (2) (4) 

2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ  

4) ประสทิธิภาพการบริหารรายจ่าย 
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ประเภทบริการ กรอบตามกฎหมาย 
กรอบตามแนวคดิหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า 

พืน้ท่ีเส่ียงภยั) 

6. คา่ตอบแทนกําลงัคนด้าน

การสาธารณสขุ (หนว่ยบริการ

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ) 

มาตรา 46 (2)  
2) ประสทิธิผลและคณุภาพผลงาน

บริการ 

ท่ีมา สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต.ิ [13]  
 

รายการรายจ่ายที่ใช้ตามกรอบกฎหมาย 
มาตรา 18(1) กําหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและ

เครือข่ายหน่วยบริการ และกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกับหลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาตใิห้มีประสทิธิภาพ 

มาตรา 18(4) เงินช่วยเหลือเบือ้งต้นผู้ เพ่ือการชดเชยผู้ให้บริการ  

มาตรา 18(13) จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้

ให้บริการและผู้ รับบริการเป็นประจําทกุปี 

มาตรา 38 ให้จดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหนึ่งในสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

เรียกว่า “กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นรายจ่าย สนบัสนนุ และ

สง่เสริมการจดับริการสาธารณสขุของหน่วยบริการ  

• รายการท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมการจดับริการสาธารณสขุ 

มาตรา 41 เงินช่วยเหลือเบือ้งต้นผู้ รับบริการตามมาตรา 41  

• เงินช่วยเหลือเบือ้งต้นกรณีผู้ รับบริการ 

มาตรา 46(1) อาศัยราคากลางท่ีเป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นมาตรฐานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ควบคมุคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50(4)  

• บริการผู้ ป่วยในทัว่ไป ได้แก่ การใช้ระบบ Drug Related Group (DRG) 

• บริการกรณีเฉพาะ (รายจ่ายสงู /อบุตัเิหต ุเจ็บป่วยฉกุเฉิน/ บริการเฉพาะโรค) 

• บริการผู้ ป่วยนอกรับสง่ตอ่ข้ามจงัหวดั 

• บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ (อปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ) 
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มาตรา 46(2) ครอบคลุมถึงรายจ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและ

คา่ตอบแทนบคุลากร  

• บริการผู้ ป่วยนอกทัว่ไป บริการผู้ ป่วยในทัว่ไป บริการกรณีเฉพาะบางรายการ

ย่อย และบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค จะเป็นอตัราท่ีรวมค่าแรง

เกือบทัง้หมดทุกประเภท  (ยกเว้นค่าตอบแทนบางรายการท่ีกระทรวง

สาธารณสขุได้รับงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง) 

• กรณีการจ่ายรายจ่ายให้หน่วยบริการภาครัฐจึงต้องมีการปรับลดค่าแรงใน

สว่นเงินเดือน เน่ืองจากรัฐบาลได้จ่ายเงินเดือนแล้ว 

มาตรา 46(3) คํานงึถึงความแตกตา่งในภารกิจของหน่วยบริการ  

• บริการกรณีเฉพาะ (รายจ่ายสงู /อบุตัิเหต ุเจ็บป่วยฉกุเฉิน/ บริการเฉพาะโรค) 

ซึง่จะมีเง่ือนไขบริการสําหรับหน่วยบริการเฉพาะทาง หน่วยบริการรับส่งต่อ 

เป็นต้น 

• คา่เส่ือมราคา 

• การจดัเครือขา่ยบริการโรคท่ีมีอตัราการตายสงู 

• งบจ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภมูิ  

• บริการสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรค บริการแพทย์แผนไทย บริการผู้ ป่วย

ไตวาย (กําหนดหน่วยบริการท่ีต้องมีมาตรฐานเฉพาะด้าน เป็นต้น) 

มาตรา 46(4) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุม่ผู้ รับบริการและในขนาดของพืน้ท่ีบริการ

ท่ีหน่วยบริการรับผิดชอบ  

• งบเพิ่มสําหรับหน่วยบริการท่ีมีต้นทุนคงท่ีสูง (สําหรับหน่วยบริการในพืน้ท่ี

ทรุกนัดาร ยากลําบากในการเดนิทาง หน่วยบริการขนาดเลก็) 

• บริการผู้ ป่วยนอกทัว่ไป (การปรับอตัราตามโครงสร้างอายปุระชากร) 

• บริการกรณีเฉพาะ (รายจ่ายสงู /อบุตัิเหต ุเจ็บป่วยฉกุเฉิน/ บริการเฉพาะโรค) 

ซึง่จะมีเง่ือนไขบริการสําหรับหน่วยบริการเฉพาะทาง หน่วยบริการรับส่งต่อ 

เป็นต้น 

• บริการฟื้นฟูสมรรถด้านการแพทย์ (กําหนดให้คนพิการ สามารถเข้ารับการ

รักษาท่ีสถานบริการของรัฐได้ทกุแห่ง) 
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• งบบริการผู้ติดเชือ้เอชไอวี (HIV) และผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชือ้สามารถรับยาเอ

อาร์วี (ARV) ทกุแห่ง  

• การชดเชยสําหรับประชากรท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างกนั ได้แก่ บริการผู้ ป่วยไต

วายเรือ้รัง, บริการควบคมุปอ้งกนัและรักษาโรคเรือ้รังสําหรับผู้ ป่วยเบาหวาน

ความดนัโลหิตสงู  

มาตรา 47 โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ

ความต้องการของประชากรในท้องถ่ิน ให้คณะกรรมการสนบัสนนุและประสานงานกบัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน  

• บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถ่ินหรือพืน้ ท่ี ) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  (กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพท่ีจําเป็นตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั) 
 

หลกัเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

จํานวน 6 รายการ ตามท่ีได้รับงบประมาณ [14] 

1. บริการทางการแพทย์เหมาจา่ยรายหวั 

2. บริการสขุภาพผู้ตดิเชือ้เอชไอวี และผู้ ป่วยเอดส์ 

3. บริการสขุภาพผู้ ป่วยไตวายเรือ้รัง 
4. บริการควบคมุ ปอ้งกนั และรักษาโรคเรือ้รัง การปอ้งกนัระดบัสอง (2nd 

prevention) สําหรับผู้ ป่วยเบาหวาน/ความดนัโลหิตสงู) 

5. รายจ่ายเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพหนว่ยบริการ (หน่วยบริการท่ีจําเป็นต้อง
ให้บริการในพืน้ท่ีกนัดารและพืน้ท่ีเส่ียงภยั) 

6. คา่ตอบแทนกําลงัคนด้านการสาธารณสขุ (หนว่ยบริการสงักดักระทรวง

สาธารณสขุ) 
 

3. การบริหารการเงนิการคลังของหน่วยบริการ 
3.1 แนวคดิด้านการบริหารการเงนิการคลังสาธารณสุข ได้แก่ [15] 

ผลกระทบของการปฏิรูประบบราชการและระบบสาธารณสขุ ทําให้ภาครายรับ ภาค

รายจ่าย การบริหารสนิทรัพย์ขององค์การบริการสาธารณสขุต้องปรับเปลี่ยนอยา่งมาก รวมทัง้
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ระบบการบนัทึกทางบญัชีการเงิน ระบบบญัชีการบริหารขององค์การบริการสาธารณสขุต้อง

สามารถสะท้อนเกณฑ์การพึงรับพึงจ่ายและประสิทธิภาพองค์การได้ การจดัวางยทุธศาสตร์

เพ่ือจดัทําแผนการเงินของหน่วยบริการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ผู้บริหารจะต้องอภิปรายใน

ประเดน็ท่ีสําคญั ดงันี ้

ก. สขุภาวะทางการเงินท่ีจะดําเนินการตามความต้องการพืน้ฐานขององค์กร 

ข. จํานวนเงินของโรงพยาบาลท่ีได้รับและจ่าย 

ค. แนวโน้มทางการตลาดสาธารณสุขท่ีจะกดดันให้ต้องมีการตัดสินใจ

ทางการบริหาร 

ง. นโยบายและกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สขุภาวะทางการเงินของ

โรงพยาบาล 

หน่วยบริการสาธารณสุขจะต้องวางมาตรการการบริหารและตัวชีว้ัดทางการเงิน

ภายใต้สถานการณ์ปฏิรูปโดยจดักลุม่เปา้ประสงค์ ใน Balanced Scorecard เป็น 3 กลุม่ คือ 

ก. การเพิ่มรายรับ 

ข. การลดต้นทนุหรือเพิ่มผลผลติของงาน (Productivity) 

ค. เพิ่มการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ 

ทัง้นีห้น่วยบริการสาธารณสขุ จะต้องนําข้อมลูด้านโอกาสและอปุสรรคในภาพรวม มา

พิจารณาร่วมกับความเข้มแข็งหรือจุดเด่นของปฏิบตัิการภายในหน่วยบริการหรือเครือข่าย

บริการ ต่อมาคือต้องวิเคราะห์ว่า กลยุทธ์ระดบัองค์การอยู่ในตําแหน่งเติบโตได้ หรือเป็นได้

เพียงระดับรักษาความมั่นคง หรืออยู่ในภาวะถดถอยต้องเก็บเก่ียวประโยชน์จากทุนเดิม

เท่านัน้ 

เม่ือทราบทิศทางและสาระของกลยทุธ์แล้ว ผู้บริหารสามารถนํามาบรรจุลงในตาราง 

เพ่ือกําหนดมาตรการการบริหารและจัดทําตวัชีว้ดัความสําเร็จ มีผู้ เก่ียวข้องท่ีสําคญั คือ ผู้

ให้บริการและผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ ให้บริการ ซึง่แตล่ะฝ่ายจะสนใจในประเด็นท่ีกระทบต่อการเงิน

การคลงั  

1. ผู้ ให้บริการ ในระบบการให้บริการสาธารณสุขนัน้จะมีผู้ ให้บริการสาธารณสุข

หลากหลาย ระดบัการให้บริการและวิธีการให้บริการท่ีหลากหลาย การทําความเข้าใจการ

ไหลเวียนของแหลง่เงินทนุท่ีเข้าสูร่ะบบ หรือวิธีการท่ีจะทําให้เงินไหลเข้าสูโ่รงพยาบาล 
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1) กลุ่มผู้ ให้บริการในเครือข่ายบริการสาธารณสขุ โดยทัว่ไปจะให้บริการในลกัษณะ

เครือขา่ยทัง้หมด และให้มีบริการข้ามกนัได้ระหวา่งรัฐและเอกชน (Public-Private Mix) 

-  โรงพยาบาลรัฐ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ จะได้รับเงินทนุส่วนใหญ่จากระบบการ

ประกันสาธารณสุขชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ ประกันสขุภาพถ้วนหน้า สวสัดิการข้าราชการ และ

ประกนัสงัคม โดยในทางทฤษฎีจะมีค่าธรรมเนียมในการบริการ (Fee for Service) แต่อยู่ใน

ระดบัน้อย 

- โรงพยาบาลรัฐ สงักัดกระทรวงอ่ืน จะได้รับเงินงบประมาณนอกเหนือจากท่ีกล่าว

มาแล้วเพิ่มเติม เช่น กองทพั กระทรวงท่ีสงักดั สภากาชาดไทย เป็นต้น โดยในทางทฤษฎีจะมี

คา่ธรรมเนียมในการบริการ (Fee for Service) แตอ่ยูใ่นระดบัน้อย 

-  โรงพยาบาลเอกชน  จะได้ รับเงินทุนจาการลงทุนในตลาดหุ้ น  การรับเงิน

คา่ธรรมเนียมในการบริการ  

  

2) กลุม่ผู้ให้บริการอ่ืน เช่น 

-  คลินิกแพทย์ แพทย์ รวมทัง้กลุ่มผู้ ให้บริการวิชาชีพอ่ืน ในลกัษณะท่ีรับเงินทุนจาก

กองทุนประกันสุขภาพ  (Fee for Service) โดยอยู่ในฐานะผู้ ทําสัญญารายย่อย  (Sub-

contractor) ของโรงพยาบาล  

- ผู้ ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก เน่ืองจากแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ โดยมีข้อกําหนดว่าจะต้องจดทะเบียน

มาตรฐาน  

- สถานบริการสาธารณสุขอ่ืน สถานสงเคราะห์ สถานบริการส่งเสริมสุขภาพ หรือ

สถานเสริมความงาม จะมีผลตอ่กระแสการไหลเวียนของเงินและการใช้ทรัพยากร 

 

2. ผู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการ ในการท่ีจะเข้าใจวา่สถานบริการสาธารณสขุจะมีรายรับ

จากการให้บริการได้อย่างไร จะต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับ “ผู้ จ่าย (Payers)” ในระบบ

สาธารณสขุ ซึง่ประกอบด้วย ผู้จ่ายเงินภาครัฐ และผู้จ่ายเงินท่ีเป็นเอกชน  

-  ผู้จ่ายเงินภาครัฐ คือ กองทนุหลกัประกนัสาธารณสขุแห่งชาติ สวสัดิการข้าราชการ 

รัฐวิสาหกิจ กองทนุประกนัสงัคม ซึง่เป็นส่วนใหญ่ของแหล่งจ่ายเงิน ยงัมีแหล่งย่อยท่ีจ่ายเงิน

อีก เช่น กองทนุพระราชบญัญตัผิู้ประสบภยัจากรถ เป็นต้น 
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-  ผู้จ่ายเงินภาคเอกชน คือ บริษัทเอกชนท่ีจ่ายเงินคา่ประกนัตามกรมธรรม์ เน่ืองจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศเปิด ผู้จ่ายเงินภาคเอกชนในระบบบริการสาธารณสขุจึงมีทัง้บริษัท

ประกันสุขภาพ การท่องเท่ียว การประกันเฉพาะสําหรับบางกรณี  หรือบางวิชาชีพท่ีมา

ปฏิบตังิานในประเทศไทย  

ทัง้กองทนุของรัฐบาลและเอกชน ในระบบบริการสาธารณสขุ ถือวา่เป็น “ผู้จ่ายภาคีท่ี

สาม (Third party payers)” ซึง่หมายความว่า ผู้ ให้บริการและผู้ ป่วย มิได้ปฏิสมัพนัธ์ทางการ

เงินกนัโดยตรงเม่ือเกิดการให้และรับบริการขึน้ จะมีผู้ รับผิดชอบด้านการเงินขึน้มาอีกชดุหนึง่ 
 

ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาการเงินการคลงัสาธารณสขุ 

การบริหารทางการเงินการคลงัของสถานบริการภาครัฐท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณ

ต้องกําหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน โรงพยาบาลทุกแห่งในพืน้ท่ี มีการบริหารจดัการการเงินการ

คลังท่ีมีประสิทธิภาพโดยการจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กําหนดภารกิจและจัดสรร

งบประมาณ (การจดัทําแผนงบประมาณ  แผนการจดัหาเงินจากแหล่งตา่งๆ  และแผนการใช้

เงินให้สอดคล้องกัน) การจัดทําแผนประมาณการรับ – จ่าย เงินบํารุงของหน่วยบริการทุก

ระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเป็นเลิศ  (Excellent Center)) [16] เช่น 

วเิคราะห์โอกาสขององค์กรในการสร้างรายรับ ในหมวดตา่งๆ  โดยเฉพาะ ข้าราชการ สิทธิเบิก

ได้ จ่ายตรง สิทธิประกันสังคม หมวดเรียกเก็บตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ค้นหาจุดแข็งใน

กระบวนการจดัการ ในการเรียกเก็บในสิทธิต่าง ๆ  วิเคราะห์และการกําหนดยทุธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาบุคลากร แผนงานโครงการ ท่ีสอดคล้องกับทิศทางการนําองค์กร วิสัยทัศน์ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยสามารถบูรณาการให้เกิดกระบวนการจัดทําแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพครอบคลุม จุดเน้น และประเด็นสําคญัขององค์กร สอดคล้องกับสถานการณ์

การเงินการคลงั ระบบการพัฒนามีการจัดทําแผนจากกรอบ และประเด็นยุทธศาสตร์ทาง

การเงินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และถ่ายทอดสูร่ะดบัปฏิบตัิ ควบคูก่บักลไกเดมิ เพ่ือให้เกิดการ

ประสานและรายงาน ตดิตาม กํากบัท่ีมีประสทิธิมากขึน้โดย  
 
3.2 โครงสร้างงบประมาณของสถานบริการ 
หลกัการในการจดัสรรงบประมาณทางด้านสาธารณสขุในรูปแบบการเหมาจ่ายราย

หวั และแปรผนัตามจํานวนประชากรท่ีมาขึน้ทะเบียน ตวัอย่าง กรณีของโรงพยาบาล รัฐบาล
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กําหนดงบเหมาจ่ายรายหัวให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีประชากรท่ีมาขึน้ทะเบียน ซึ่ง

งบประมาณท่ีได้จากการเหมาจ่ายรายหวันีจ้ะเป็นงบประมาณหลกัท่ีใช้ในการดําเนินกิจการ

ของโรงพยาบาลและเงินงบประมาณดงักล่าวจะถกูแบ่งออกเป็นหมวดตา่ง ๆ  เพ่ือนําไปใช้ใน

แตล่ะกิจกรรมตา่งกนั ดงันี ้

หมวดเงินงบประมาณ ได้แก่ 

(1) งบบุคลากรเป็นงบประมาณประเภทแรกท่ีหักออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว 

สําหรับเป็นรายจ่าย ด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินสําหรับผู้ ไม่

ประกอบเวชปฏิบตัิส่วนตวั เงินเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการค่า

เช่าบ้าน เป็นต้น 

(2) งบลงทนุท่ีใช้จ่ายสําหรับการจดัหาครุภณัฑ์ ท่ีดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง โดย

รัฐบาลจะสนบัสนนุเฉพาะการลงทนุขนาดใหญ่ ซึง่โรงพยาบาลจะต้องทําแผนของบประมาณ

ต่อส่วนกลาง แต่ถ้าเป็นการลงทุนขนาดเล็กจะใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งอยู่ภายใต้การ

ตดัสนิใจของผู้บริหาร หมวดเงินนอกงบประมาณ เงินสว่นนีจ้ะแบง่เป็นหมวดหลกั ได้แก่ 

(1) เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (Universal Coverage; UC) 

งบประมาณสว่นนีไ้ด้รับการจดัสรรแบบเหมาจ่ายรายหวัตอ่ปี งบประมาณในหมวดนีจ้ะใช้จ่าย

เป็นงบดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย และการสร้างเสริมสขุภาพแก่ประชาชน เช่น 

การจดัซือ้จัดหายาและเวชภัณฑ์ การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม

สขุภาพแก่ประชาชน จดัหาวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

(2) เงินบํารุง เป็นหมวดเงินท่ีโรงพยาบาลได้รับจาก 

- การเรียกเก็บจากผู้ มารับบริการตามสิทธิ เช่น  ผู้ ป่วยชําระเงินเอง สิทธิ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกนัสงัคม เป็นต้น 

- เงินท่ีได้รับจากการบริจาคจากบุคคลต่าง ๆ  หรือองค์กรเอกชนเพ่ือนําไปใช้ใน

การพฒันาโรงพยาบาล หมวดเงินบํารุงนีส้ามารถใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ  เช่น ค่าวสัดอุปุกรณ์ 

ครุภณัฑ์ เงินปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของบุคลากร เงินเดือนลกูจ้างชัว่คราว เป็นต้น โดย

อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งจํานวนของเงินบํารุงในแต่ละ

โรงพยาบาลจะไม่เท่ากนัขึน้กบัจํานวนผู้ ป่วย กิจกรรมพิเศษท่ีโรงพยาบาลดําเนินการ การรับ

บริจาค เป็นต้น 

รายจ่ายท่ีห้ามจ่ายจากเงินบํารุง 
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1. รายจ่ายในลกัษณะบําเหน็จ บํานาญ 

2. ค่าซ่อมแซมบ้านพัก หรืออาคารท่ีพกั ซึ่งมิใช่เป็นการต่อเติมปรับปรุงท่ีมี

ราคาเกินกวา่ 100,000 บาท 

3. คา่ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้างท่ีมีราคาเกินกวา่ 500,000 บาท 

4. คา่ครุภณัฑ์ท่ีมีราคาเกินกวา่ หน่วยละ 200,000 บาท 

5. รายจ่ายเพ่ือซือ้ยานพาหนะ เว้นแต่รถจักรยาน 2 ล้อ รถจักรยานยนต์ 

รถพยาบาล หรือรถกระบะ ซึง่ซือ้เพ่ือทดแทนคนัเดมิ ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 7 ปี 

6. รายจ่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ 

รายจ่ายห้ามจ่ายตามข้อ 2 3 และ 4 ถ้าจําเป็นต้องจ่ายเกินกว่าวงเงินท่ีกําหนด หรือ

ถ้าจําเป็นต้องจ่ายตามรายจ่ายข้อ 5 ให้ขอทําความตกลงกบัสํานกังบประมาณ 

(3) อ่ืน ๆ  

- เงินจากกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เป็นโครงการท่ีมีเงินทนุจาก

การเก็บภาษีธุรกิจ บหุร่ี สรุา เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างสาธารณสขุแก่ประชาชน จะสนบัสนนุใน

กรณีท่ีองค์กรตา่ง ๆ  ต้องการทําโครงการเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ 

- เงินสนบัสนนุโครงการจากองค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) 

- เงินจากกองทนุฉกุเฉิน (Contingency Fund: CF) หรือ งบประมาณเพ่ือความมัน่คง

ของระบบประกันสาธารณสุข เป็นเงินท่ีใช้สนับสนุนกรณีโรงพยาบาลมีปัญหาด้านการเงิน 

โดยสามารถขอเงินส่วนนีไ้ปยงักระทรวงได้ อย่างไรก็ตาม เงินนอกงบประมาณ จะเป็นหมวด

เงินท่ีโรงพยาบาลจะใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวมากกว่า ทําให้บริหารงานได้รวดเร็ว เพราะ

ควบคมุดแูลโดยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล แต่ทัง้นีก็้ต้องนําไปใช้จ่ายสําหรับการ

ดแูลผู้ ป่วย และการสง่เสริมสขุภาพแก่ประชาชนเท่านัน้  
 

3.3 โครงสร้างรายรับของสถานบริการ  
3.3.1 เงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ 
เงินงบประมาณรายจ่าย  หมายถึง จํานวนเงินอย่างสูงท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับ

อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนีผ้กูพนัได้ตามวตัถปุระสงค์ และภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย สว่นเงินนอกงบประมาณ สถานบริการมีอํานาจในการใช้
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จ่ายท่ีสํานกังบประมาณคลายความควบคมุ ทําให้คล่องตวัในการเบิกจ่าย และเป็นส่วนเสริม

ภารกิจ กรณีเงินในงบประมาณได้รับการจกัสรรไมเ่พียงพอ 

ประเภทของเงินนอกงบประมาณ 

 1. ทนุหมนุเวียน 

 2. เงินทดรองราชการ 

 3. เงินฝาก 

 4. เงินขายบลิ 

 5. เงินบรูณะทรัพย์สนิ 

 6. เงินบริจาค 

 7. เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศ 

 8. เงินบํารุงการศกึษา 

 9. เงินบํารุงโรงพยาบาล 

 
3.3.2 รายรับจากการดาํเนินงานของสถานบริการ 
โดยทัว่ไปสถานบริการสาธารณสขุ มีรายรับหลกัจากหลายแหล่ง เช่น รายรับจากการ

ให้บริการทางการแพทย์ รายรับจากการให้บริการอ่ืนท่ีไมเ่ป็นบริการทางการแพทย์ รายรับจาก

การบริจาค หรือกองทุนสนับสนุน จากบุคคล มูลนิธิ รายรับจากงบประมาณพิเศษของรัฐ 

รายรับจากผลประโยชน์ในการลงทนุด้านอ่ืน หากจะจดักลุ่มใหญ่ๆ  พอแบ่งรายรับของสถาน

บริการสาธารณสขุออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

1. รายรับจากการดําเนินการ ได้แก่ การให้บริการผู้ ป่วย 

2. รายรับจากการดําเนินการอ่ืน ได้แก่ การให้บริการในกิจกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้อง

กบัการเจ็บป่วยหรือสาธารณสขุ 

3. ผลประโยชน์ ซึง่หมายถึงจากการทําธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกบัสถานบริการ

สาธารณสขุ 

1) รายรับจากการดําเนินการของสถานบริการสาธารณสขุ 

ความสลบัซบัซ้อนในโครงสร้างรายรับขององค์การบริการสาธารณสขุ ทําให้ผู้บริหาร

กลยุทธ์ด้านการเงินในระบบบริหารแบบดลุยภาพจะต้องเข้าใจว่า ราคาค่าบริการ การเรียก

เก็บรายจ่าย และต้นทุนมีความแตกต่างกนั ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างระหว่าง “การคิด
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รายจ่ายด้วยราคาคา่บริการ” กบั “การเรียกเก็บรายจ่าย” และ “ต้นทนุของการบริการ” ด้วยคํา

นิยามตอ่ไปนี ้

- ต้นทุน (Cost) คือ มลูค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปจริงในการให้บริการแต่ละอย่าง 

หรือหากต้องการต้นทุนต่อหน่วยก็ต้องจําแนกออกมาเป็นหน่วยบริการ เช่น ต้นทุนต่อหน่วย

การให้บริการผู้ ป่วยนอก ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการผู้ ป่วยใน/คน/วัน สําหรับต้นทุนใน

รายงานการเงินคือ ต้นทุนรวมในการดําเนินการทัง้หมด เพราะฉะนัน้ เวลาสถานบริการ

สาธารณสุขจะวิเคราะห์แนวโน้มรายรับในอดีตจะพิจารณาจาก Charge/Cost Ratio แต่

สําหรับแนวโน้มรายรับในปัจจบุนัและอนาคตพิจารณา Payment/Cost Ratio  

- การคิดรายจ่ายด้วยราคาค่าบริการ (Charge) คือ จํานวนเงินท่ีสถานบริการ

สาธารณสุขคิดราคาไปตามท่ีให้บริการ (Price service) รูปแบบรายรับของสถานบริการใน

รูปแบบนีมี้แนวโน้มจะลดน้อยลงเร่ือยๆ   

- การเรียกเก็บรายจ่าย (Payment) คือ จํานวนเงินท่ีสถานบริการสาธารณสขุคิด

ตามอตัราท่ีกําหนดรับเป็นเงินสด ตามลกัษณะของสิทธิผู้ ป่วย เช่น อตัราคา่ผ่าตดัไส้ติ่งผู้ ป่วย

ข้าราชการจะแพงกว่าผู้ ป่วยประกนัสงัคม แต่ก็อยู่ในกรอบท่ีกําหนด รายจ่ายนีอ้าจจะสงูหรือ

ต่ํากวา่ “ต้นทนุ” ก็เป็นได้ 
 
รายรับจากการดําเนินการของสถานบริการสาธารณสขุ หมายถึง รายรับ (Revenue) 

ของสถานบริการสาธารณสขุ ท่ีจดัเก็บได้จากการให้บริการผู้ ป่วยเป็นสว่นใหญ่ ได้แก่ [15] 

1) รายรับรวมจากการบริการผู้ ป่วย (Gross Patient Service Revenue: GPSR) 

หมายถึง จํานวนเงินซึ่งสถานบริการสาธารณสุขพึงได้รับทัง้หมด (โดยยังไม่คิดอตัราหักลด 

เช่น ส่วนลด ค่าปรับลดในการประกนัสาธารณสขุต่างๆ  และภาษี) จากการให้บริการทัง้แบบ

ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ก่อนการหกัลดด้วยวิธีการต่างๆ  หรืออาจจะหมายความว่า วงเงินท่ี

องค์การควรจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงสถานบริการสาธารณสขุจะได้รับเงินจริง

น้อยกวา่ GPSR 

2) ราย รับสุท ธิจากบ ริการผู้ ป่ วย  (Net Patient Service Revenue: NPSR) 

หมายถึง จํานวนเงินทัง้หมดท่ีสถานบริการสาธารณสขุได้รับจริง หลงัจากปรับส่วนลดทัง้จาก

ค่าส่วนลดต่างๆ  และปรับส่วนลดจากผู้ จ่ายเงิน อาจจะหมายถึง สํานักงานหลักประกัน

สาธารณสขุแห่งชาติ และสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั ทําการปรับลดตามสตูรเฉพาะของตน 
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เช่น อัตราการจ่ายจริง เม่ือเรียกเก็บจากผู้ ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ ป่วยฉุกเฉิน ผู้ ประสบภัยตาม

พระราชบญัญตัผิู้ประสบภยัจากรถ เป็นต้น 

 

2) รายรับจากการดําเนินการอ่ืน 

สถานบริการสาธารณสขุสามารถสร้างเงินได้จากการดําเนินการอ่ืน ซึง่อาจไม่ตรงกบั

พันธกิจหลักในด้านการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย และไม่เก่ียวข้องกับระบบการจ่ายเงินตาม

ประกนัสาธารณสขุชนิดตา่งๆ  แต่ก็ทําเงินได้โดยเก่ียวข้องกบัการดําเนินการของสถานบริการ

สาธารณสขุ รายรับจากการดําเนินการอ่ืนนี ้เช่น ช่องทางการติดต่อกบักองทุนต่างๆ  บริการ

ร้านอาหาร  ร้านค้าภายในโรงพยาบาล บริการท่ีจอดรถ เป็นต้น 

 

3) รายรับอ่ืนท่ีมิใช่จากการดําเนินการ 

รายรับสว่นนีอ้าจจะมาจาก 

1. การบริจาค 

2. การได้รับโอนเงินจากเครือข่าย หรือสถานบริการสาธารณสขุอ่ืนมา

เพ่ือช่วยเหลือ หรือให้สําหรับกิจกรรมเฉพาะบางอยา่ง 

3. สําหรับสถานบริการสาธารณสขุท่ีเป็นองค์การมหาชนหรือเอกชน ก็

อาจหมายถึง 

1) การใช้สภาพคล่องขององค์การเพ่ือจดัหาผลประโยชน์จากส่วน

ตา่งของราคาหุ้น 

2) การใช้สภาพคล่องขององค์การเพ่ือจดัหารายรับจากการลงทุน 

(Investment income) ในพนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุรวม กองทนุสว่นตวั 

3) รายรับจากการบริหารส่วนต่าง (Profit margin) เช่น การรับเป็น

หน่วยสัง่ซือ้ยาและเวชภัณฑ์ การรับเป็นผู้ประสานการวิจัยและพัฒนาด้านการวิจัยคลินิก 

เครือข่ายการพัฒนาทางวิศวกรรม การแพทย์ การดูแลเคร่ืองมือแพทย์ การรับเป็นผู้จัดการ

บริการเช่ือมโยงในกิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพ การให้คําปรึกษาเร่ืองเพศ การเป็นผู้ รับ

จดัการเช่ือมโยงกบัสถานบริการท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมดแูลผู้ ป่วย

ท่ีบ้าน ทีมเฝ้าบริบาลท่ีบ้าน การจ้างภายนอก (Outsourcing) รวมด้านห้องปฏิบตัิการ การ

จดัการด้านชนัสตูร การตรวจพิสจูน์ทางชิน้เนือ้ การแพทย์ฉกุเฉิน เป็นต้น 
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3.4 โครงสร้างรายจ่ายของสถานบริการสาธารณสุข  
3.4.1 รายจ่ายของสถานบริการสาธารณสุข  
สถานบริการสาธารณสุขมีรายจ่ายทัง้เพ่ือการบริการผู้ ป่วย การบริหารงานของ

องค์การ และการจดัการด้านกลยทุธ์การตลาด แต่รายจ่ายส่วนใหญ่มกัเป็นค่าแรงงาน ค่ายา 

และเวชภณัฑ์ ค่าเส่ือมและซ่อมบํารุงเวชภณัฑ์ และรายจ่ายอ่ืนๆ  รวมทัง้ “หนีเ้สีย” ร่วมด้วย 

[15] 

1. รายจ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน คา่ตอบแทน และสวสัดกิารพนกังาน 

รายจ่ายหมวดนีน้บัเป็นสดัสว่นรายจ่ายมากท่ีสดุในบริการสาธารณสขุ การบริหารท่ีดี

มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์จะช่วยให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพได้มากในบริการ

สาธารณสขุ สดัสว่นของรายจ่ายด้านนีข้องเงินเดือนและคา่ตอบแทนจะอยู่ระหวา่ง ร้อยละ 40 

ถึง 60 ของรายจ่ายทัง้หมดขององค์กร  

1) สว่นท่ีเป็นต้นทนุคงท่ี มกัจะมากท่ี “เงินเดือน” โดยเฉพาะจากบคุลากรสายวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสชักร ทนัตแพทย์  

2) สว่นท่ีเป็นรายจ่ายผนัแปร ได้แก่ คา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน มีสดัสว่น

ท่ีแตกตา่งกนัไปตามวิธีการบริหารขององค์กรแตล่ะแห่ง 

2. รายจ่ายเก่ียวกบัยา เวชภณัฑ์ และรายจ่ายทัว่ไปเก่ียวกบับริการทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ นบัเป็นรายจ่ายท่ีเป็นสดัส่วนมากรองจากการใช้จ่ายในบริการสาธารณสขุ อยู่ท่ี

ประมาณร้อยละ 25-30 ของรายจ่ายทัง้หมด  

3. คา่เส่ือมและซอ่มบํารุงครุภณัฑ์ 

สถานบริการสาธารณสขุ มีเคร่ืองมือ ครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้างท่ีมีราคาแพง ค่าเส่ือม

ราคาในเทคโนโลยีมีพลวตัท่ีรวดเร็ว คา่ซอ่มบํารุงสงู จงึต้องมีการบนัทกึเป็นต้นทนุทางบญัชีไว้

เสมอในรอบรายงานทางบญัชี และเน่ืองจากความหลากหลายในเทคโนโลยี อายกุารใช้งาน 

การจดัทํามาตรฐานบญัชีบริหารสินทรัพย์ จะส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์การควบคมุรายจ่ายใน

การปฏิบตัิการขององค์การด้วย เพราะเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูงและมีความหลากหลาย หาก

ดําเนินการด้วยความรู้ความชํานาญหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานต่ําจะมีอายกุารใช้งานสัน้ลง 

มีรายจ่ายเก่ียวกบัการบํารุงรักษาท่ีสงู  

4. รายจ่ายอ่ืน เป็นรายจ่ายการดําเนินงานทัว่ไป หรือค่าเบ็ดเตล็ด ตวัอย่าง เช่น ค่า

โทรศพัท์ คา่เช่าคูส่ายอินเทอร์เน็ต สวสัดกิารพิเศษแก่เจ้าหน้าท่ีและพนกังาน เป็นต้น 
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5. รายจ่ายประเภท “หนีเ้สีย” หรือ “หนีส้งสยัจะสญู” มาจากหนีบ้ริการท่ีไม่ได้รับการ

ชําระ  
 
3.4.2 หลักการควบคุมรายจ่าย  
การควบคุมรายจ่ายจึงต้องพิจารณาทัง้ทิศทางทางกลยุทธ์ ไปพร้อมกับการปรับ

สาระสําคญัของกลยทุธ์ นอกจากนี ้ต้นทนุท่ีสําคญัของบริการสาธารณสขุคือ ต้นทุนเก่ียวกบั

ค่าแรง การควบคมุรายจ่ายด้วยการควบคมุต้นทุนส่วนใหญ่จึงหมายถึง การควบคมุเก่ียวกบั

ต้นทนุค่าแรง กลยทุธ์ระดบัองค์การท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุค่าแรงท่ีสําคญัคือ กลยทุธ์ด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ การจ้างเหมาภายนอก เป็นการบริการแบบหนึ่งท่ีช่วยให้สามารถใช้

ทรัพยากรและความเช่ียวชาญจากภายนอกได้ทนัท่วงที ภายใต้ต้นทนุ คณุภาพ และปริมาณ

งานท่ีควบคุมได้ ความสําเร็จของการควบคุมรายจ่ายด้วยการจ้างเหมาภายนอกขึน้อยู่กับ

ความสามารถในการวางแผนและการตอ่รอง 

ต้นทุนท่ีสําคัญของบริการสาธารณสุข คือต้นทุนเก่ียวกับค่าแรงงาน การควบคุม

รายจ่ายด้วยการลดกําลงัคนจึงทําได้ยาก โดยเฉพาะในระบบการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายราย

หัว หลักการควบคุมรายจ่ายด้วยการควบคุมต้นทุน มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารระดับ

หน่วยปฏิบตักิารจะต้องคํานงึ ดงันี ้[15] 

1. ค่าตอบแทนนอกเวลาทําการกําหนดอัตราตายตัวมากไปในทางปฏิบัติ มีการ

ประมาณว่าโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องสญูเสียรายจ่ายด้านนีส้งูกว่าความเป็น

จริง การควบคมุรายจ่าย จงึหมายถึง การจดัอตัราคา่ตอบแทนท่ียืดหยุน่ตามผลงาน และภาระ

งาน หรือให้มีเวร On Call โดยจ่ายอตัราต่ํา เม่ือมีผู้ ป่วยและถกูเรียกจงึให้อีกอตัราหนึง่เสริมไป 

2. การจัดตารางการปฏิบตัิงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้มีต้นทุนสูง ทัง้ส่วน

ปฏิบตัิการสว่นหน้าและส่วนสนบัสนนุบริการ หากทําการจดัผู้ปฏิบตัิงานไว้มากในวนัท่ีมีผู้มา

รับบริการน้อย ต้นทนุตอ่ผลงานก็จะสงูตามไปด้วย 

3. ไม่จัดการเก่ียวกับข้อมูลอตัรากําลงั ถ้าเป็นหน่วยบริการภาครัฐ การไม่ทําข้อมูล

อตัราถือจ่ายเงินเดือนให้ทนัสมยั หมายถึงว่า เงินเดือนท่ีเสียไปในแต่ละเดือนจะไม่ก่อให้เกิด

ผลผลิต และไม่ก่อผลต่อสาธารณสขุผู้ ป่วยแม้แต่น้อย เพราะผู้ปฏิบตัิงานไม่ได้อยู่ปฏิบตัิงาน

ในพืน้ท่ี 
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4. การรอคิวนาน หากให้ผู้ ป่วยนอกรอตรวจนานขึน้ จะเพิ่มต้นทุนทางด้านบริการ

ทั่วไป  ค่าเคร่ืองปรับอากาศ และค่าสาธารณูปโภคทั่วไป  ส่วนผู้ ป่วยในท่ีรอคิวนัด รอ

กระบวนการให้การรักษานาน จะเพิ่มต้นทุนทัง้ค่าดําเนินการ ต้นทุนความเส่ียงทางคลินิก 

ความเส่ียงด้านต้นทนุเสียโอกาส  

5. ใช้จ่ายวสัดทุัว่ไปมากเกินไป เช่น วสัดใุช้สอยทัว่ไปทางการแพทย์ ผู้บริหารท่ีละเลย

การควบคมุการจดัมาตรฐานการทํางานในจดุนีจ้ะไมส่ามารถควบคมุรายจ่ายได้ 

6. ไม่วิเคราะห์หรือไม่ทํารายการการเจ็บป่วยของผู้ มารับบริการ การเหมาจ่าย

ค่าบริการรายหวัประชากรทัง้หมด การวิเคราะห์การมารับบริการ ผู้ ป่วยบางรายอาจต้องการ

การแนะนําเท่านัน้ บางรายต้องการยาสามญัไม่มาก บางรายเท่านัน้ท่ีต้องการยาจํานวนมาก 

แพทย์หรือพยาบาลผู้ให้บริการจงึมกัดําเนินการผิดพลาด  

7. ละเลยศกัยภาพการร่วมจ่าย ผู้ปฏิบตัิงานส่วนหน้ามกัจะมองว่า เง่ือนไขการร่วม

จ่ายเป็นเร่ืองเลก็น้อย หรือเป็นเร่ืองของสงัคมสงเคราะห์ท่ีจะต้องหาเอง ทําให้ในการให้บริการ 

โรงพยาบาลอาจจะต้องรับผิดชอบต้นทุนยา และวสัดุการแพทย์ท่ีไม่จําเป็น หรือข้าราชการ

จะต้องจ่ายเพิ่มแตไ่มไ่ด้จ่าย 

8. ไม่จดัมาตรฐานบริการทัง้หมดของโรงพยาบาล ในการบนัทึกรายจ่ายหรือการจดั

มาตรฐานของทุกจุดบริการจะช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมรายรับของโรงพยาบาลได้ ต้นทุนจะไม่

สามารถลดลงได้ ถ้าแพทย์ยงัไม่มีมาตรฐานการรับผู้ ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ไม่มีมาตรฐานการ

รับผู้ ป่วยไว้ในหอผู้ ป่วย ไม่มีแผนการจําหน่ายผู้ ป่วย และไม่ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิด้าน

คลนิิก  
การควบคุมรายจ่ายด้วยการจ้างเหมา 
ในการควบคุมต้นทุนหรือรายจ่ายท่ีควบคู่ ไปกับการควบคุมคุณภาพบริการ

สาธารณสขุนัน้ การจ้างเหมาภายนอก (Outsourcing) เป็นทัง้การบริหารและการบริการแบบ

หนึ่ง เพราะทําให้สถานบริการสาธารณสุขสามารถใช้ทรัพยากรและความเช่ียวชาญจาก

ภายนอกได้ทันทีภายใต้ต้นทุนและปริมาณงานท่ีควบคุมได้ อย่างไรก็ดี ปัจจัยสําคัญแห่ง

ความสําเร็จคือ การวางแผนและการต่อรอง ทัง้นีส้ถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กมี

ทรัพยากรน้อย ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะบางด้าน เพ่ือการตลาด หรือการรับรองคณุภาพ 

ก็สามารถใช้วิธีการจ้างเหมาภายนอกนีไ้ด้ 
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การจ้างเหมาภายนอกนัน้ ควรพิจารณาจากข้อมูลต้นทุนท่ีใช้เดิมว่า หากจ้างเหมา

แล้วจะช่วยลดต้นทนุตอ่หน่วยลงได้เท่าใด การเจรจาตอ่รองอาจทําให้เกิดผลดงัตอ่ไปนี ้

1. การจ้างเหมาภายนอกเก่ียวกบั ซกั รีด จะทําให้มีพืน้ท่ีทําประโยชน์อยา่งอ่ืนมากขึน้ 

2. การทําโรงครัว ลดต้นทนุ คา่เชือ้เพลงิ ไฟฟา้ และต้นทนุคา่แรงลง 

3. ฝ่ายเภสชักรรม ทําให้ผู้ ต้องมารับผิดชอบตรวจสอบเอกสารลดลง เภสชักรมีเวลา

มากขึน้ในการควบคมุคณุภาพและงานวิจยั และสามารถตอ่รองลดต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์

ลง เพราะขนาดตลาดใหญ่จะมีอํานาจการตอ่รองสงูขึน้ 

4. หน่วยจ่ายกลาง ซึ่งจะทําให้ลดต้นทุนกระบวนการจัดซือ้ ชัน้วางของ ในบาง

โรงพยาบาลอาจจะซือ้ของ มากรายการ แตล่ะรายการจํานวนไม่มาก วิธีการนีทํ้าให้ตอ่รองลด

ราคาได้ยาก แตส่ต๊อกคงคลงักระจายมาก  

 
สรุป 

โครงสร้างรายรับของสถานบริการสาธารณสุข สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ๆ  คือ รายรับจากการดําเนินการ รายรับจากการดําเนินการอ่ืน และผลประโยชน์จากการ

ทําธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับสถานบริการสาธารณสขุ  สถานบริการสาธารณสขุมีรายจ่ายท่ี

หลากหลาย รายจ่ายดงักล่าวคือ คา่แรงงาน คา่ยาและเวชภณัฑ์ ค่าเส่ือมราคาและซอ่มบํารุง 

และรายจ่ายอ่ืนๆ  การสร้างดุลยภาพให้เกิดแก่องค์การ ในแง่ของการรับภาระหน้าท่ีด้าน

สาธารณสุขในองค์การ และความก้าวหน้าท่ีสามารถสร้างผลงานด้านสาธารณสุขแก่

ประชาชนได้นัน้ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินขององค์การอย่างกลมกลืนเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัต่อ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ และการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรด้านสาธารณสุข 

ตวัเลขทางการเงิน ต้องสามารถอธิบายเก่ียวกบัการดําเนินการตามกลยทุธ์ได้  
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คาํถามเชิงอภปิราย  
1. การจดัทํางบประมาณภาครัฐมีขัน้ตอนอย่างไร และคําว่า “ปีงบประมาณ”หมายถึง

อะไร 

2. เหตใุดหน่วยงานภาครัฐจงึต้องกําหนดผลผลติและคํานวณต้นทนุ 

3. ระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานมีวิธีการอยา่งไร 
4. ระบบบญัชีคงค้างในระบบงบประมาณคืออะไร 
5. มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 

6. มีรายจ่ายอะไรบ้างในระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามกรอบของกฎหมาย

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

7. หากท่านเป็นผู้ บ ริหารโรงพยาบาลแห่งหนึ่ ง ท่านจะมีวิ ธีการสร้างรายรับใน

โรงพยาบาลดงักลา่วอยา่งไร 

8. โครงสร้างรายจ่ายของสถานพยาบาลสว่นใหญ่คืออะไร และรายจ่ายท่ีไมจํ่าเป็นท่ีต้อง
สญูเสียไปได้แก่อะไรบ้าง 
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บทที่  7 
 

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกจิการของรัฐ  
 

เป้าหมายสงูสดุในการพฒันาระหว่างประเทศก็คือการขจดัปัญหาความยากจนของ

ทุกประเทศ อีกทัง้เป็นท่ีประเด็นสําคัญท่ีหยิบยกขึน้หารือในเวทีนานาชาติหลายเวที การ

กําหนดแนวทางสําหรับภาคเอกชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ UN Global Compact 

โดยคํานึงถึงผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จากแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจการตลาดของทัง้

ฝ่ายท่ีได้ประโยชน์และฝ่ายท่ีเสียเปรียบ กล่าวคือมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียัง่ยืนทัง้ใน

ระดบันานาชาติและระดบัประเทศ การรวมพลงัและเน้นการมีส่วนร่วมและระดมสมองทัง้

ภาครัฐและเอกชนให้มีทิศทางและเปา้หมายเดียวกนั การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ

ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships) จะทําให้ผลผลติมีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. แนวคดิการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐทัว่ไป  

1.1 แนวคดิเก่ียวกบัสญัญาการให้เอกชนเข้าร่วมงานกบัรัฐ 

1.2    สญัญาทางปกครองและสญัญาแพง่ 

  2. การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

2.1 การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐใน

ตา่งประเทศ 

2.2 การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในบริการสาธารณสขุ

ไทย   

  3.  กฎหมายพิเศษการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ  

3.1 พระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 

2556 

3.2 ทิศทางการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการสาธารณสขุ 
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1. แนวคดิการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐทั่วไป  
แนวคิดเก่ียวกบัการให้เอกชนเข้าร่วมงานกบัรัฐต้องทําในรูปของสญัญา ดงันัน้จึงต้อง

นําเร่ืองกฎหมายเข้ามาพิจารณาด้วย แนวคิดเก่ียวกบัการทําสญัญาระหวา่งรัฐกบัเอกชนมีมา

นานแล้ว 
 

1.1 แนวคดิเก่ียวกับสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมงานกับรัฐ 
กฎหมายกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัไว้สองประการ คือ 1. หลกัเกณฑ์ของตวัคูส่ญัญา 

และ 2. หลักเกณฑ์เก่ียวกับเนือ้หาของสัญญา ซึ่งหลักเกณฑ์ทัง้สองประการดังกล่าวเป็น

ข้อสรุปท่ีได้มาจากการประชุมใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุครัง้ท่ี 6/2544 เม่ือวนัท่ี 10 

ตลุาคม 2544 กลา่วคือ  
1.1.1 หลักเกณฑ์ตัวคู่สัญญา  
หากหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึง่กระทําการแทนรัฐมุ่งผกูพนัตนกบัคู่สญัญา

อีกฝ่ายหนึง่ด้วยใจสมคัรบนพืน้ฐานแห่งความเสมอภาค และมิได้มีลกัษณะเช่นท่ีกลา่วมาแล้ว

ข้างต้น สญัญานัน้ยอ่มเป็นสญัญาทางแพง่  

หากคูส่ญัญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบคุคลซึง่

ได้รับมอบหมายกระทําการแทนรัฐ และหรือสญัญานัน้มีลกัษณะเป็นสญัญาสมัปทาน สญัญา

ท่ีให้จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสญัญาท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือบคุคลซึง่กระทําการแทนรัฐ

ตกลงให้คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งเข้าดําเนินการหรือร่วมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือ

เป็นสญัญาท่ีมีข้อกําหนดในสญัญาซึ่งมีลกัษณะพิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ทัง้นี ้เพ่ือให้

การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะ

บรรลผุล เป็นสญัญาทางปกครอง 

มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 ได้บญัญตั ิคํานิยามไว้วา่ “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม 

ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจท่ีตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และให้

หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครองหรือให้ดําเนินกิจการ

ทางปกครอง 
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1. คู่สัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 
สญัญาระหวา่งหนว่ยงานของรัฐกบัเอกชนเป็นลกัษณะท่ีเข้าใจโดยทัว่ไปกนัวา่สญัญา

ทางปกครองมกัเป็นสญัญาท่ีคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครองและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชน 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะเข้ามาทําสญัญาทัง้คู่จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงคณุสมบตัิไม่เหมือนกนั ในแง่

ของคู่สญัญาฝ่ายรัฐ จะวางอยู่บนหลกัเร่ืองอํานาจหน้าท่ี คือ วตัถปุระสงค์ของสญัญาอยู่ใน

อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะเป็นคู่สญัญาหรือไม่ และเจ้าหน้าท่ีผู้ ทําสญัญามีอํานาจตาม

กฎหมายในการทําหรือไม่ เจ้าหน้าท่ีผู้ ทําสญัญาต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียอนัจะทําให้ขดักับ

หลกัความเป็นกลาง ตลอดจนต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 13 14 และ 16 แห่ง

พระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นต้น 

ขณะท่ีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของเอกชนจะวางอยู่บนหลักเร่ืองของ

ความสามารถของบคุคล บคุคลท่ีจะเป็นคูส่ญัญากบัรัฐได้จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องตัง้โดยชอบด้วยกฎหมายและ

เนือ้หาหรือวตัถปุระสงค์ของสญัญาอยู่ในขอบวตัถปุระสงค์ของนิติบุคคลนัน้ หากเป็นบุคคล

ธรรมดาต้องไมเ่ป็นมีความบกพร่องในเร่ืองความสามารถ เป็นต้น 
2. คู่สัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน  
สัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยเป็นกรณีท่ีบุคคลอ่ืนกระทําการแทนรัฐ เม่ือ

เอกชนได้กระทําการแทนรัฐหรือในนามของรัฐ สญัญาท่ีเอกชนทํากบัเอกชนก็อาจเข้าลกัษณะ

เป็นสญัญาทางปกครองได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องพิจารณาในหลกัเกณฑ์เนือ้หาของสญัญาด้วย จะ

พิจาณาเพียงแตว่า่เอกชนกระทําการแทนรัฐอยา่งเดียวมิได้ 
1.1.2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับเน้ือหาของสัญญา 
มีข้อพิจารณาประกอบ 2 ประการสําคัญคือ ประการแรก หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

บัญญัติให้ระบุให้เป็นสัญญาทางปกครอง และประการท่ีสอง หลักเกณฑ์โดยสภาพของ

สญัญา หรือเนือ้หาของสญัญา มุ่งมีวตัถปุระสงค์ให้คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งเข้าดําเนินการหรือร่วม

ดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสญัญาท่ีมีข้อกําหนดในสญัญาซึ่งมีลกัษณะ

พิเศษท่ีแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ทัง้นี ้เพ่ือให้การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ

ทางปกครอง ซึง่ก็คือการบริการสาธารณะบรรลผุลได้ ในท่ีนี ้ผู้ เขียนขอยกตวัอยา่งสญัญาทาง

ปกครองเฉพาะ เช่น  
1.2 สัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพ่ง 
1.2.1 สัญญาทางปกครอง 
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1. สัญญาสัมปทานสาธารณะ  
การท่ีรัฐมอบบริการสาธารณะอันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของรัฐให้แก่เอกชนเป็น

ผู้จัดทํา ซึ่งสมัปทานบริการสาธารณะบริการสาธารณะท่ีฝ่ายรัฐมอบให้เอกชนไปจัดทํานัน้ 

จะต้องไม่เป็นกิจการท่ีเก่ียวกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ โดยมักจะเป็น

บริการสาธารณะในทางเศรษฐกิจอนัเป็นสาธารณปูโภค เช่น การไฟฟา้ การประปา การเดนิรถ 

โรงพยาบาล เป็นต้น  
2. สัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง/จัดเช่า วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
สญัญาท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการจดัทําบริการสาธารณะ

ให้บรรลผุลตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานทางปกครองคูส่ญัญา ท่ีว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัคือ 

ตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานทางปกครองนัน้ จะต้องมีวสัดอุปุกรณ์นัน้ไว้สําหรับการจดัทํา

บริการสาธารณะ หากขาดวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะจดัหามานัน้อาจทําให้เกิดอปุสรรคแก่การดําเนิน

กิจการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ีได้ เช่น 

สัญญาซือ้ขายติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประมวลผลระบบ

คอมพิวเตอร์เพ่ือติดตัง้ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 แห่ง 

พ.ร.บ. จัดตัง้ศาลปกครองฯ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะต้องส่งมอบตามสัญญามี

ลกัษณะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะใช้ในการเช่ือมโยงและรับส่งข้อมูลของประชาชนท่ี มาใช้

บริการสาธารณะด้านการแพทย์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วัตถุแห่งสัญญา

ดงักล่าวจึงเป็นการซือ้เคร่ืองมือสําคญัท่ีจําเป็นต่อการจดัทําบริการสาธารณะด้านการแพทย์

ให้บรรลผุล และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนท่ีมาใช้บริการ การฟ้องขอคืนค่าปรับและ

ขอให้ชําระค่าเสียหายจากการไม่คืนค่าปรับตามสัญญาข้างต้น จึงเป็นคดีพิพาทท่ีอยู่ใน

อํานาจของศาลปกครอง (คําสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี 726/2547 ประชมุใหญ่) 
1.2.2 สัญญาทางแพ่ง 

1. สัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง/จัดเช่า วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
สญัญาจดัซือ้/จดัจ้าง/จดัเช่า วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีเป็นเพียงเคร่ืองมือสว่นหนึ่ง

ในการช่วยหรือสง่เสริมจดัทําบริการสาธารณะ มิได้เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการจดัทําบริการให้

บรรลผุล ซึง่หมายความว่า วสัดอุปุกรณ์ ครุภณัฑ์ท่ีจดัหามานัน้ แม้ว่าจะไม่มีไว้ก็ไม่อปุสรรค

สําคัญท่ีจะทําให้การบริการสาธารณะบรรลุผล หรือกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะขาดวัสดุอุปกรณ์

ดงักล่าวไปก็ไม่กระทบกระเทือนต่อการบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครอง สญัญา

ดังกล่าวมิได้จัดทําขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําบริการสาธารณะโดยตรง จึงไม่เป็น
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สัญญาทางปกครองประเภทสัญญาท่ีให้จัดทําบริการสาธารณะ และลักษณะของการทํา

สญัญาของฝ่ายปกครองมุ่งกระทําในฐานะท่ีเท่าเทียมกบัเอกชน หรือได้กระทําสภาพเดียวกบั

ประชาชนทัว่ไปกระทํากนั คือ หน่วยงานทางปกครองกระทําโดยสถานะและสภาพเป็นเอกชน

รายหนึ่งกระทํากัน มิได้มีสถานะพิเศษใดท่ีจะบังคับฝ่ายเดียวกับเอกชนได้ จึงถือว่าเป็น

สญัญาทางแพง่ของฝ่ายปกครอง  
 

2. สัญญาซ้ือขายทรัพย์สินทั่วไป 
 สญัญาซือ้ขายนาฬิกาปรับเวลา ไมเ่ป็นสญัญาท่ีให้จดัทําบริการสาธารณะ เพราะใน

กรณีนี ้โจทก์ยงัคงเป็นผู้จดัส่งสญัญาณดาวเทียมเพ่ือกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมด้วย

ตนเองโดยตรง อันเป็นการดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการไปรษณีย์และ

โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอนัเก่ียวกบักิจการไปรษณีย์

และโทรคมนาคมและธุรกิจอ่ืนท่ีตอ่เน่ืองใกล้เคียงกนั หรือซึง่เป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์

และโทรคมนาคม  นอกจากนี  ้สัญญาดังกล่าวก็ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่ง

สาธารณูปโภคเพราะการท่ีโจทก์จะนํานาฬิกาปรับเวลาไปใช้ในทางเทคนิคการดําเนินงาน ก็

เป็นเพียงการใช้เคร่ืองมือชิน้หนึ่งภายในกิจกรรมของโจทก์ในกระบวนการส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมเท่านัน้ นาฬิกาท่ีจดัซือ้ จงึมิได้เป็นสิง่สาธารณปูโภคท่ีมีไว้ให้สาธารณชนสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง นาฬิกาปรับเวลาท่ีเป็นวตัถุแห่งสญัญาซือ้ขายเป็นเพียงตวัทําหน้าท่ี

ควบคมุสญัญาณความถ่ีให้มีความแน่นอน ก็เป็นเพียงเคร่ืองมือสว่นหนึง่ท่ีทําให้โจทก์สามารถ

กระทําการบริการสาธารณะไปได้ตามวตัถุประสงค์เท่านัน้ นาฬิกาปรับเวลาดงักล่าวไม่เป็น

อปุกรณ์สําคญัท่ีโจทก์ใช้ในการบริการสาธารณะ สญัญาซือ้ขายระหว่างโจทก์และจําเลยจึง

เป็นเพียงสญัญาจัดหาพัสดุธรรมดา ท่ีเป็นสญัญาสนับสนุนให้การจัดทําบริการสาธารณะ

สําเร็จลลุว่งไปได้ (คําวินิจฉยัชีข้าดเขตอํานาจหน้าท่ีระหวา่งศาลท่ี 11/2547) 
 

3. สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
การจดัหารายได้จากทรัพย์สินของรัฐหรือสญัญาให้เอกชนแสวงหาผลประโยชน์

อาคารสถานท่ีของรัฐ สญัญาเช่าสถานท่ีและวสัด ุครุภณัฑ์ระหว่างมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ซึ่ง

เป็นสว่นราชการสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั มีวตัถปุระสงค์ในการให้การศกึษา ส่งเสริมวิชาการ

และวิชาชีพชัน้สูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  แต่เนื อ้หาของสัญญามีข้อตกลงให้เอกชนผู้ เช่าเข้าใช้ทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือประกอบกิจการสระวา่ยนํา้ ล้างอดัฉีดรถ และซกัอบรีดเสือ้ผ้า โดย
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ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นคา่เช่า ซึง่เป็นการท่ีผู้ถกูฟอ้งคดีหารายได้จากการใช้ท่ีราชพสัดุ

ท่ีผู้ ถูกฟ้องคดีปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ตามมาตรา 11 (3) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 กรณีจึงเป็นสญัญาท่ีหน่วยงานทางปกครองยอมให้เอกชน

เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ ดําเนินกิจการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

บคุลากรในมหาวิทยาลยั มิใช่วตัถปุระสงค์หลกัในการจดัทําบริการสาธารณะด้านการศกึษา

โดยตรง ทัง้สัญญาดังกล่าวก็มิได้ มีลักษณะเป็นสญัญาประเภทต่าง ๆ อันจะเข้าลกัษณะ

สญัญาทางปกครอง (คําวินิจฉยัชีข้าดเขตอํานาจหน้าท่ีระหวา่งศาลท่ี 23/2546) 
 

4. สัญญาเช่าทีด่นิซึง่เป็นทีร่าชพัสดุ  
สญัญาท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่ง ซึง่กระทรวงการคลงัเป็นสว่น

ราชการ จึงเป็นสัญญาท่ีมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่สัญญาเช่า

ดังกล่าวเพ่ือประกอบการค้าและอยู่อาศัย ดังนัน้ จึงมีลักษณะโดยชัดแจ้งว่า เป็นการเช่า

อาคารและท่ีดินของราชพสัดเุพ่ือประกอบการค้าและอยู่อาศยั อนัเป็นประโยชน์เฉพาะตวัแก่

เอกชนเท่านัน้ ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดให้มี

สาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด สญัญาพิพาทจึงมิใช่

สญัญาทางปกครอง คงเป็นแต่เพียงสญัญาเช่าของฝ่ายปกครองเท่านัน้ (คําวินิจฉยัชีข้าดเขต

อํานาจหน้าท่ีระหวา่งศาลท่ี 8/2547) 
 

5. สัญญาจ้างทาํของ 
เม่ือกิจการนัน้มิใช่เป็นงานบริการสาธารณะแล้ว สญัญาดงักล่าวจึงเป็นเพียง

สญัญาทางแพง่ของฝ่ายปกครองเท่านัน้ เช่น  

ก. สัญญาจ้างเหมาติดตัง้ปุ่ มสะท้อนแสงสองหน้าบนผิวจราจร (คําสั่งศาล

ปกครองสงูสดุท่ี 252/2544) 

ข. สญัญาจ้างทําความสะอาดอาคารโรงพยาบาล เป็นเพียงสญัญาจ้างทําของ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลเพียงเพ่ือให้

ความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเข้ามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 

94/2549) 

ค. สัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ เป็นเพียงสัญญาจ้างทําของซึ่ง

ทรัพย์สนิของรัฐเท่านัน้ (คําสัง่ศาลปกครองสงูสดุท่ี 73/2547) 
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2. แนวคดิการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ  
2.1 ความหมายของการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ  
การให้ เอกชนเข้า ร่วมงานห รือดําเนินการใน กิจการของรัฐ  (Public-private 

Partnership: PPP) ทฤษฎีหุ้ นส่วน  (Partnership Theories) ประกอบด้วยทุกภาคส่วนท่ี

คํานึงถึงประโยชน์ของตน การปกป้องประโยชน์ของรัฐจากการจดังานบริการเพ่ือสาธารณะ

ของรัฐ และผู้บริหารภาครัฐมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มความร่วมมือจากภาคเอกชนเพ่ือ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการ การให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทนุถือเป็นการเปิดรับเงินทุน

จากทัง้จากในและตา่งประเทศเข้ามาแบง่เบาภาระรัฐและลดปริมาณเงินท่ีรัฐจําเป็นต้องกู้ เพ่ือ

เอามาจัดทําโครงสร้างพืน้ฐาน และช่วยให้รัฐเกิดความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากร 

นอกจากนี ้ข้อดีของการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทนุ เอกชนย่อมจะเข้ามากํากบัให้มีการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการอยา่งจริงจงั มีมาตรฐาน เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการประเมินความ

เส่ียง และท้ายสุดภาคเอกชนจะช่วยปรับปรุงการลงทุนและการดําเนินการโครงการให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ และประโยชน์ก็จะตกแก่ผู้บริโภค 

หุ้ นส่วน (Partnership) เป็นรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีผู้ แสดงบทบาท 

(actor) อย่างน้อย 2 ฝ่ายตกลงใจเข้ามาเป็นหุ้นสว่นกนั มีบทบาทและหลกัการท่ีตกลงร่วมกนั

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกันโดยร่วมกันจัดหาทรัพยากรและความเช่ียวชาญ ร่วมกัน

รับผิดชอบในการดําเนินงานและหนีส้นิ/เฉล่ียความเส่ียง/และแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ [1] 

ทัง้นี ้หุ้นส่วนแต่ละฝ่ายยงัคงค่านิยม (value) และอตัลกัษณ์ (Identity) ของฝ่ายตนไว้ได้จาก

การตอ่รองเพ่ือให้เกิดผลดีกบัฝ่ายตนมากท่ีสดุ [2] 

PPP เป็นการผสานความร่วมมือรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นการเกือ้กลูเสริมพลงัให้เกิดผลลพัธ์

ทางเศรษฐกิจและการจัดการท่ีดีให้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีร่วมมือกัน  ทัง้นี รั้ฐยัง

ควบคมุดแูลจดัสรรงบประมาณอดุหนุนในงานบริการสาธารณะ อนัได้แก่ การคมนาคมและ

การขนส่ง การบริการสขุภาพ โรงเรียนและสถานท่ีฝึกอบรม รวมไปถึงงานโครงสร้างพืน้ฐาน

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ การใช้รูปแบบ PPP จะช่วยให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ มีสมรรถนะสูงของ

ภาคเอกชนในด้านทกัษะและงานบริการ เป็นการลดความเส่ียง [3] 

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ลําดบัการพฒันาผ่านหลาย

รูปแบบ อาทิ การเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการ แต่ปัจจุบนัเป็นการพฒันาผ่านแนวคิดการ

บริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ ในรูปแบบการทําสญัญาหรือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

รวมถึงรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การขายและการให้เอกชนเช่าดําเนินการ หรือ การท่ีรัฐให้เอกชนเป็น
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ผู้สร้างและเข้าดําเนินการเอง สว่นจะเป็นของเอกชนเลยหรือไม่ ขึน้อยู่กบัข้อตกลงของทัง้สอง

ฝ่าย เป็นต้น 

การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐหรือ PPP มีพัฒนาการ

เร่ิมต้นจากการก่อสร้างท่ีภาคเอกชนเข้ามาเป็นหุ้ นส่วนกับภาครัฐ และความพยายาม

พฒันาการเช่ือมโยงกบัภาครัฐ PPP ในระยะแรก พบว่า มีปัญหาการจดัการ กล่าวคือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความขดัแย้งกบัผู้จดัการก่อสร้าง วิศวกร และสถาปนิก คล้ายๆ กบัว่า

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีถือกันมาในเร่ืองผลประโยชน์ แม้ว่าภาคเอกชนจะได้มีการจัดตัง้

โครงข่ายในท้องถ่ิน แต่ก็อ่อนแอเกินไป ด้วยผลกระทบทางการเมือง จนนําไปสู่การความไม่

ยั่งยืนของโครงการ PPP ในระยะที่สอง มีอํานาจระหว่างหน่วยงานกลางบริษัทท่ีปรึกษา 

บริษัทท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม และสถาบนัการเงินได้พฒันาอย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้พยายาม

พัฒนากรอบความคิด PPP อีกครัง้ การจัดการท่ีดีเพ่ือช่วยแก้ปัญหาโครงการท่ีเกิดขึน้ใน

ระยะแรก และได้มีการศกึษาความเป็นไปได้ และมีผู้คนเข้ามาเก่ียวข้องมากขึน้ในการจดัการ

ของรัฐ  และปรับการจัดการท่ีดี  สร้างสมรรถนะและเรียนรู้การพัฒนา อย่างไรก็ตาม 

กระบวนการทางการเมืองได้สร้างความตงึเครียดและเปล่ียนรูปไป โดยเฉพาะโครงการขนาด

เล็กซึ่งมีกรอบการทํางานไม่ชัดเจน ยงัมีอุปสรรคขวางกัน้ แม้ว่าจะมีรายงานทางการตลาด 

นอกจากนี ้มีการวิเคราะห์การสญูเสียของอํานาจและการควบคมุในด้านของภาครัฐและต้อง

ตระหนกัถึงค่าใช้จ่ายและกระบวนการได้มาและอปุสรรคทางด้านวฒันธรรม กล่าวคือจะต้อง

ใช้เวลานานเพ่ือการพัฒนา PPP ในระดับท้องถ่ินซึ่งมีลักษณะท่ีคล้ายกันทัง้ในประเทศ

เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และอิตาลี ในระยะที่ 3 มีศักยภาพท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง

ระหวา่งท้องถ่ินกบัระดบัชาติในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และในการพฒันา

นโยบายของประชาคมยโุรป ผู้ เก่ียวข้องอยูใ่นระดบัพหภุาคี [4] 
 
2.2 รูปแบบและลักษณะของการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน

กิจการของรัฐ  
รูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนมีหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 

เจ้าของเอกชนเป็นผู้ ดําเนินการและบริหารจดัการสินทรัพย์ด้วยตนเอง (Built Own Operate) 

เม่ือครบกําหนดเวลาหรือสิน้สุดสัญญาไม่ต้องโอนสินทรัพย์คืนให้กับรัฐ อีกรูปแบบหนึ่ง 

เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจดัการ เม่ือครบกําหนดเวลาหรือสิน้สดุสญัญาก็จะต้อง

โอนสนิทรัพย์คืนให้กบัรัฐ (Built Own Transfer) ในประเทศไทยมีโครงการ PPP เกิดขึน้มาแล้ว
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หลายโครงการ เช่น โครงการทางด่วน โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น กล่าวโดยสรุป PPP ก็คือการ

ดําเนินการท่ีเอกชนเข้ามาเป็นผู้จดัทําบริการสาธารณะอนัเป็นโครงสร้างขัน้พืน้ฐานท่ีปกตแิล้ว

รัฐควรจะเป็นผู้ ดําเนินการ ยังทําให้ภาคเอกชนมีช่องทางในการทําธุรกิจมากขึน้ ส่วน

ประชาชนก็น่าจะได้รับบริการท่ีมีประสทิธิภาพมากกวา่การท่ีรัฐเป็นผู้ ดําเนินการเอง 

การขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนในแง่มุมของการพัฒนานัน้นับเป็นโอกาสท่ี

สําคัญในการสร้างกลไกท่ีทําให้เกิดผลกระทบอย่างทวีคูณ และส่งเสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในระยะยาว กล่าวคือเป็นการเช่ือมโยงระหว่างตลาดเกิดใหม ่และการจ้างงาน จาก

ผลการวิจัยของ Andreas Tarnutzer และ Jonas Schafer [5] ซึ่งทําการวิเคราะห์โครงการ

ความร่วมมือกบัภาคเอกชน โครงการสามารถแบง่การดําเนินงานความร่วมมือกบัภาคเอกชน

ออกได้เป็น 2 ระดบั คือระดบันานาชาติหรือระดบัโลก และระดบัโครงการ (ระดบัท้องถ่ินหรือ

ภมูิภาค) ดงันี ้[6]  

1. ระดบันานาชาติ  

1.1 การตอบสนองทางสังคมด้านคุณค่าและบรรทัดฐาน (Norms and Values 

Cooperate Social Response: CSR) เป็นการดําเนินงานของหน่วยงานทัง้ในระดบัชาติและ

นานาชาติ ทัง้ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือการขยายการดําเนินงานช่วยเหลือสงัคม หน่วยงานภาครัฐทําหน้าท่ีเพียง

สนบัสนนุและประสานงานให้เกิดกิจกรรมตา่ง ๆ 

1.2 ผลิตภณัฑ์ระดบัโลก (Global Products) จุดมุ่งหมายของการดําเนินงาน คือ

การวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงจําหน่าย จ่ายแจกตามวตัถปุระสงค์ในระดบันานาชาติ เช่น 

การจัดทําคู่มือ และหลักนโยบายสําหรับนํา้ประปาและสุขอนามัย การผลิตวัคซีนรักษา

มาลาเรีย เป็นต้น 

1.3 การร่วมดําเนินงานและสนับสนุนกองทุนเฉพาะเร่ืองระดับนานาชาต ิ

(International Matchmaking) เช่น การริเร่ิมโครงการเก่ียวกับแหล่งนํา้ท่ีสะอาดโดยการ

สนบัสนนุเงินทนุและองค์ความรู้ในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ในประเทศกําลงัพฒันา  

2. ระดบัโครงการ 

2.1 หุ้นสว่นรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เป็นรูปแบบดัง้เดิม

ในการดําเนินงานความร่วมมือกบัภาคเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการลดความยากจนอยูบ้่าง  

2.2 ความร่วมมือพัฒนาระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Development 

Partnership: PPDP) เป็นการดําเนินโครงการความร่วมมือกบัภาคเอกชนท่ีมีบทบาทเชิงรุกใน
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การพฒันา โดยมีจดุมุ่งเน้นในดําเนินโครงการท่ีไม่หวงัผลกําไร และขจดัความยากจนเป็นหลกั

สําคญั โดยให้ภาคประชาสงัคมในประเทศผู้ รับเป็นผู้ ดําเนินงานโครงการ เช่น การสร้างงาน 

การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น 

2.3 การพัฒนาภาคสาธารณะ (Public Sector Development: PSD) เป็นการให้

ความช่วยเหลือภาคเอกชนในประเทศกําลังพัฒนาผ่านความช่วยเหลือทางวิชาการ 

(Technical Assistance) โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ

ปรับปรุงคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่และสงัคมแก่กลุ่มคนท่ียากจน โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชน

เป็นกลไกในการส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน มีการสร้าง

กลไกทางการตลาดสําหรับเขตชนบทท่ียากจน และขจัดอุปสรรคด้านการตลาดต่างๆ 

ตลอดจนการพฒันาทักษะและขยายการให้บริการในการพฒันาธุรกิจและด้านการเงิน การ

สง่เสริมวิสาหกิจขนาดยอ่มและเลก็  

จากรูปแบบการดําเนินงานของความร่วมมือข้างต้น เห็นได้ว่า มีการดําเนินงานใน

หลายลักษณะตัง้แต่การฝึกอบรมจนถึงการให้เงินทุนสนับสนุน รวมทัง้การให้เงินอุดหนุน

ภาคเอกชน  

 

ในด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ขยายขอบเขตของ PPP จากระดับประเทศ 

ระหวา่งประเทศ และภมูิภาคโลกไว้ ดงันี ้[7] 

1) ผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพ่ือการดูแลรักษา ควบคุม และ

ปอ้งกนัโรค 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการจดับริการสขุภาพ 

3) ให้การศกึษาแก่สาธารณะหรือสงัคม 

4) พฒันาคณุภาพ (ผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพ) หรือกํากับโดยการเปิดโอกาสให้

องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) เข้ามามีสว่นร่วมเพิ่มจากเดมิโดยไมห่วงัผลกําไร จงึอาจเรียกวา่ 

Public Social Private Partnerships (PSPP)  

ในแง่นี ้การผลิตสินค้าและบริการสงัคมให้ได้คณุภาพจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั

ของ 3 กลุม่ ดงันี ้[8]  

1) ประชาชนและองค์กรท่ีมีบทบาทตัดสินใจในการพัฒนาและใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริการนัน้  

2) การควบคมุภายในของโครงการนัน้ๆ  
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3) องค์กรท่ีควบคุมปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ (เช่น การเงิน การกํากับกิจกรรม

ตา่งๆ) ผ่านกระบวนการตอ่รองของหุ้นสว่น หรือพนัธมิตร โดยทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐต้องมี

สํานกึความรับผิดชอบ (Accountability) และดําเนินการอยา่งจริงจงั 

ลกัษณะของการให้เอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในกิจการของรัฐในการบริการสาธารณะ มี

วตัถปุระสงค์หลกัมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือลดปัญหาความยากจน แตก่ารดําเนินงาน

นีต้้องศกึษาและพิจารณาถึงปัจจยัหลายประการ เช่น รูปแบบการมีสว่นร่วมของภาคเอกชนวา่

ควรเป็นลกัษณะใด  ธุรกิจภาคเอกชนกลุ่มใดท่ีรัฐบาลควรดงึเข้ามาให้มีส่วนร่วมกบัโครงการ

ความร่วมมือ ท่ีสําคญัคือ ต้องให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของความร่วมมือจะเกิดแก่ประชาชน

ผู้ ด้อยโอกาสของประเทศผู้ รับเป็นสําคญั 

การดําเนินการตามการจดัการแบบมืออาชีพ (Professionalization of management) 

เป็นการเพิ่มความสนใจในการมีหุ้นสว่นในการบริหารจดัการภาครัฐระหว่างประเทศ ควบคูไ่ป

กบัการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี [9] อย่างไรก็ตาม การพฒันาโครงข่ายการบริการสาธารณะ 

ทางเลือก และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของกฎหมายไม่สามารถหลีกเล่ียงกระบวนการทางการเมือง 

เช่น การตอ่รอง การเมืองมีบทบาทตอ่โครงการ PPP ซึง่จะพบเห็นได้ในการแทรกแซงโครงการ

สญัญาว่าจ้าง แนวคิดของการจัดการได้พิสูจน์ว่า การเจรจาต่อรองเคร่ืองมือทําให้เกิดผล

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการภาครัฐในโครงการ PPP กบักฎระเบียบ  

ทัง้นี ้ ตวัผู้ ดําเนินการหลกัในการทํา PPP ของภาครัฐ คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของ

ชาติ กรมภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ และหน่วยงานทางธุรกิจ ทัง้ผลผลติและการให้บริการของ

ภาครัฐและเอกชนมีความซับซ้อนมากขึน้ ความต้องการของลูกค้าเป็นทัง้นามธรรมและ

รูปธรรมท่ีมีในองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหา ผู้ มีบทบาทในสงัคมมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

พฒันาสินค้าและบริการ เช่น บทบาทเป็นผู้ จําหน่าย ผู้ให้คําแนะนํา และเป็นลกูค้า หรืออ่ืน ๆ 

ล้วนมีความสําคัญอย่างยิ่งเหมือนเป็นหุ้ นส่วนของการพัฒนา ภายใต้ระบบเครือข่ายและ

ความร่วมมือ ซึ่งเป็นการเพิ่มมุมมองในการแก้ไขปัญหาท่ีไร้ขีดจํากัดและเทียบเคียงได้กับ

ความต้องการทนุวตัถดุบิในการผลติสนิค้าและบริการ  

นวตักรรมใหม่ในรูปแบบของเครือข่ายนีเ้ป็นการดําเนินงานไขว้หรือข้ามภาคสว่นและ

ข้ามองค์การท่ีมีในการให้บริการใหม ่ๆ การมีรูปแบบขององค์การท่ีมากขึน้และมากขึน้ และไม่

เพียงแต่ทําให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือภายนอกองค์การเร่ิมต้นขึน้เป็นการชั่วคราว

เท่านัน้ แต่ยงัทําให้ภายในองค์การมีการพฒันาความรู้ในการทําให้ผลผลิตการให้บริการท่ีมี

ความซบัซ้อนมากขึน้  การพฒันานีส้ร้างให้เกิดความท้าทายใหม่ต่อการจดัการความร่วมมือ 
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และการเร่ิมต้นการพัฒนาภาครัฐ รวมทัง้รูปแบบโครงสร้างการทําสัญญาในการดําเนิน

โครงการและยตุโิครงการ [10]  

สัญญาเป็นความสําคัญของการให้เอกชนดําเนินการแทนรัฐ การทําความเข้าใจ

ลกัษณะของโครงสร้าง หมายถึง การพิจารณาหลมุพรางเก่ียวกบัความรัดกมุของสญัญาการ

วา่จ้างและกรอบแนวคิดสําหรับการผลิตหรือระดบัทางเศรษฐกิจ การไขว้องค์การเป็นลกัษณะ

ของโครงสร้างกระบวนการผลิต เน้นไปท่ีการวางแผนแบบมีเหตมีุผลโดยมุ่งไปท่ีการกําหนด

แผนจากข้อสรุปของตวัแทนของประชาชนท่ีมีต่อลกูค้า การนําส่งบริการจะห้อมล้อมด้วยการ

ผสมผสานของกลุ่ม ๆ ต่าง เช่น ภาคเอกชน ผู้สนับสนุน และสาธารณะ เครือข่ายถูกมองว่า

เป็นพลงัท่ีเข้มแข็งของทกุภาคสว่นของกระบวนการ  

ทัง้นี ้องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) [11] เสนอหลกัการ

สําคัญในแง่จริยธรรมของ PPP ได้แก่ ต้องเป็นเร่ืองดีต่อสุขภาพ (beneficence) หุ้ นส่วนมี

อิสระ (autonomy) และเป็นธรรม (equity) เช่น ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กระจายถึงกลุม่ท่ีมีความจํา

เป็นมากท่ีสดุ [12] เน่ืองจาก PPP ด้านสขุภาพแตกตา่งจากรัฐวสิาหกิจท่ีมุง่กําไร ภาคเอกชนท่ี

แสวงหากําไรจึงไม่เหมาะท่ีจะเป็นหุ้นสว่นหรือมีบทบาทในงานบางอยา่ง เช่น การตดัสินใจเชิง

นโยบายในด้านสุขภาพ (ท่ีเน้นผลประโยชน์ของสงัคมอย่างเป็นธรรม) การให้การรับรองใน

กระบวนการกํากับ  [13] หลักการของ PPP ท่ีสอดคล้องกับจริยธรรมข้างต้น  จึงควร

ประกอบด้วยทัง้ 3 ประการ ดงันี ้[14]  

1) ประกอบด้วยภาคเอกชนหวงัผลกําไรและองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) อยา่งละ 1 

องค์กรเป็นอยา่งน้อย นอกเหนือจากภาครัฐ 

2) หุ้ นส่วนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันบทบาท  ความพยายาม  ทรัพยากร และ

ผลประโยชน์ และ 

3) สร้างคณุคา่ให้สงัคมคือ ยกระดบัภาวะสขุภาพโดยเฉพาะในกลุม่ขาดโอกาส [15]  

 
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ 
แม้ว่ารัฐบาลจะให้ความสําคญัในการปฏิรูปการจัดการภาครัฐอย่างมาก แต่ก็ต้อง

พิจารณาองค์ประกอบของกรอบของโครงการความร่วมมือของเอกชนและภาครัฐ 

ขณะเดียวกันเอกชนคู่สญัญามองความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ในหลายประเทศทัง้ในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา การบริหารภาครัฐและเอกชนแนวใหม่ให้ความสําคัญกับการควบรวม การ

พัฒนาสมรรถนะ และกลยุทธ์การมีส่วนร่วม ผู้ ทําสัญญาทัง้หลาย (contractors)  บริษัทท่ี
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ปรึกษาด้านวิศวกรรมและผู้ผลิตมีการปรับโครงสร้างใหม่อย่างรวดเร็ว เป็นรูปแบบท่ีมีผู้ ร่วม

ดําเนินการจํานวนมาก ขณะเดียวกนั การเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ เป็นความร่วมมือแบบชัว่คราว

ท่ีอาจทําให้การแสวงหากําไรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ จากสมรรถนะท่ีพร้อมสมบรูณ์ ซึง่เป็น

ช่วงเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ และผู้ สนับสนุนคือหุ้ นส่วนท่ีเป็นภาคภาคเอกชน การเกิดขึน้ของ

เครือข่าย พบว่า ยากต่อการตัง้เป้าหมายในระยะยาว ตัวอย่าง จากประสบการณ์ของ

ประเทศสหราชอาณาจกัร แสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาในการพฒันาสมรรถนะของหุ้นส่วน ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบของการบริหารภาครัฐแนวใหม ่

การดําเนินงานตามบทบาทของภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหาหนึ่งในระบบสุขภาพ อาจก่อ

ปัญหาตามมาหรือสร้างปัญหาใหม่ เช่น การทุ่มเททรัพยากรเพ่ือพฒันาบริการระดบัตติยภมูิ 

(ซึง่อยู่ในเขตเมือง) ย่อมกระทบตอ่การจดับริการในชนบทและพืน้ท่ีห่างไกล ผลตามมาคือ แม้

จะมีสิทธิใช้บริการฟรีแต่เม่ือขาดบริการหรือบริการด้อยคุณภาพ ประชาชนย่อมหันไปใช้

บริการภาคเอกชนและยอมจ่ายค่าบริการ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนซึ่งหวังผลกําไรอาจ

ดําเนินงานเพ่ือรายได้มากกวา่การทําเพ่ือเปา้หมายทางสาธารณสขุ [16]  

การเข้ามามีสว่นร่วมของภาคเอกชนจงึอาจไมไ่ด้เพิ่มประสทิธิภาพให้กบัระบบสขุภาพ

เสมอไปในระบบตลาดท่ีมีการแข่งขนั ภาคเอกชน ยิ่งต้องสร้างภาพลกัษณ์ทัง้ในด้านอาคาร

สถานท่ีและอปุกรณ์อํานวยความสะดวก รวมทัง้อปุกรณ์การแพทย์ท่ีทนัสมยัผนวกกบัความ

ชํานาญของแพทย์และบคุลากรในการรักษาโรคท่ีซบัซ้อนและมีคา่บริการแพงทําให้ต้องแขง่ขนั

ด้านเคร่ืองมือราคาแพงด้วยทัง้ท่ีน่าจะใช้ร่วมกันได้ ค่าบริการภาคเอกชนมกัแพงกว่าบริการ

ของภาครัฐ รายจ่ายสุขภาพจึงเพิ่มขึน้ นอกจากนี  ้เม่ือบทบาทภาคเอกชนเพิ่มขึน้ อาจเกิด

ความไมเ่ท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและลดทอนมาตรฐานบริการตามมา [17]  

ตัวอย่างการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสาธารณสุขของรัฐในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศออสเตรเลีย โรงพยาบาลสตรี (Royal Women Hospital) [18] ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่ง

ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1856 ในปี ค.ศ.2003 โรงพยาบาลเร่ิมประสบปัญหาอย่างรุนแรงในด้าน

อาคารและห้องตรวจผู้ ป่วย เน่ืองจาก จํานวนผู้ ป่วยท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากโรงพยาบาลแห่งนีเ้ป็น

โรงพยาบาลเฉพาะทางสตรีท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลของมลรัฐวิคตอเรียและ

กระทรวงบริการมนุษย์ของรัฐจึงได้มีแผนสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ด้วยเงินทุน

อนัจํากัดจึงได้ร่วมมือกับเอกชนคือ บริษัท Bilfinger Berger Group [19] โดยรัฐวิคตอเรียได้

ให้สิทธิสมัปทานการบริการแก่ Bilfinger Berger Group เป็นระยะเวลา 25 ปีระหว่างปี ค.ศ.

2008-2033 แต่เน่ืองจาก Bilfinger Berger Group ไม่ได้มีความเช่ียวชาญด้านการให้บริการ
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ทางการแพท ย์  จึ งมีการให้สัญญ าต่อ ไปยังบ ริษั ท  United KFPW เพ่ื อจัดการด้าน

สาธารณูปโภคและบริการสนบัสนุน เช่น ดแูลสถานท่ี การให้คําแนะนําและรับเร่ืองร้องทุกข์ 

การรักษาความปลอดภยั การทําความสะอาดและการจอดรถ โดยภาครัฐเป็นผู้ ให้บริการการ

รักษา  

กระบวนการ PPP มกัเป็นไปตามขัน้ตอน เน้นความโปร่งใสในการดําเนินงาน กํากบั 

และติดตามประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมอภิปรายให้ความเห็นใน

ขัน้ตอนการเตรียมการและวางแผนซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในกระบวนการทําสญัญาตัง้แต่

การพิจารณารูปแบบและร่างเนือ้หาสัญญา คัดเลือกหุ้ นส่วน และกระบวนการกํากับและ

ติดตามประเมินผลรูปแบบสญัญา ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในด้านการออกแบบ ลงทุน

ก่อสร้าง หรือปรับปรุงโครงสร้างดําเนินงาน กรณีทําสญัญากบัภายนอก (contracting out) ใน

ด้านการจัดการและบริการ มักเป็นการกระจายหรือเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ เช่น ความเสี่ยงตอ่โรคสงูจากอาชีพ [20] หรือในพืน้ท่ีห่างไกลกนัดารซึง่มีความจําเป็น

สูงในด้านสุขภาพ แต่ขาดแคลนบริการ [21] เน่ืองจากโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการหรือ

สถานพยาบาลในประเทศกําลงัพฒันามีจํานวนน้อยและกระจกุตวัในเขตเมือง [22-23]  

อีกตวัอย่างหนึ่งในประเทศอินเดีย รัฐคชุราช (Gujarat) มีปัญหาเร่ืองการเสียชีวิตของ

มารดาและการอนามยัสําหรับเด็กในพืน้ท่ีห่างไกลชุมชนเมือง ปี ค.ศ.2006 รัฐบาลของรัฐคุ

ชราชจงึตกลงทําสญัญา (Service Contracting Out) กบัเครือข่ายสตูินรีแพทย์เอกชนทัว่ไปใน

การให้บริการในพืน้ท่ีห่างไกลเพ่ือให้บริการอนามยัด้านการทําคลอดในพืน้ท่ีท่ีมีอตัราตายของ

มารดาและทารกสูงโดยเร่ิมจาก 5 อําเภอซึ่งประชากรเป็นจํานวนถึงร้อยละ 43 ท่ีอยู่ใต้เส้น

ความยากจน การรักษาพยาบาลขึน้พืน้ฐานจะใช้เงินจากงบประมาณของรัฐ โดยมีสญัญา

ความร่วมมือ ได้แก่ 

1) การกําหนดคา่ตอบแทนแก่แพทย์ตามจํานวนของผู้ ป่วย  

2) ระบุชนิดของบริการและแพทย์ท่ีเข้าเครือข่ายให้บริการเพ่ือประเมินเง่ือนไข
การให้บริการ  

3) ตัง้กลไกดแูลเส้นทางการเงิน เพ่ือมิให้จ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการลา่ช้า  

4) ต้นทนุการให้บริการจะมีการตกลงกนักบัองค์กรวิชาชีพ  

โครงการประสบความสําเร็จเป็นอยา่งสงูโดยมีผู้ใช้บริการการทําคลอดเพิ่มขึน้กวา่คร่ึง  

อีกตวัอย่างหนึ่งคือ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งมีขนาดทางเศรษฐกิจเท่ากบัประเทศไทย 

รัฐบาลของรัฐได้เปิดให้คลินิกเอกชนเข้าร่วมโครงการ PPP ในรูปแบบสญัญาให้บริการในเขต
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ชานเมืองโดยหุ้ นส่วนภาคเอกชนคือ คลินิกเอกชนทั่วไป โดยภารกิจการให้บริการคือการ

รักษาพยาบาลและการจ่ายยา โดยแพทย์เพ่ือเสริมการทํางานของคลินิกภาครัฐในเขตชาน

เมืองและมีข้อตกลงจ่ายค่าบริการให้คลินิกเอกชนท่ีร่วมโครงการแบบ fee-for-service ตาม

เง่ือนไขร่วมกบัใบสัง่ยาตอ่ใบ 

ผลของโครงการ พบว่า ต้นทนุตอ่ครัง้บริการของคลินิกเอกชนท่ีร่วมโครงการใกล้เคียง

กบัคลินิกของรัฐแต่รัฐสามารถประหยดัเงินงบประมาณการว่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ให้

มาทํางานกบัภาครัฐได้ 

 
2.2 การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาํเนินการในบริการสาธารณสุขไทย   

ตามท่ีพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [29] ได้มี

ผลใช้บงัคบันัน้ หากพิจารณาแล้ว เห็นได้ว่ากฎหมายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจะ

ใช้สําหรับโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่เท่านัน้ตามมาตรา 23 ซึ่งมาตรานีไ้ด้กําหนดให้

โครงการของรัฐท่ีมีมลูคา่ตัง้แตห่นึง่พนัล้านบาทขึน้ไปเท่านัน้จงึจะอยูภ่ายใต้กฎหมายฉบบันี ้ 

แตใ่นความเป็นจริงแล้ว การให้ร่วมลงทนุของภาคเอกชนในกิจการของรัฐ หรือ Public 

Private Partnership หรือ PPP ในต่างประเทศนัน้ได้นํามาใช้กับระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ เช่น การสร้างอาคาร การสร้างโรงพยาบาลใหม่ การบริการสนับสนุนรวมทัง้ระบบ

สารสนเทศและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดภาระด้าน

ค่าใช้จ่ายเพ่ือนําเงินงบประมาณของรัฐไปใช้ในด้านอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนบุคลากรแก่แพทย์

และบคุลากรทางการแพทย์ 

การนํา PPP มาใช้กับระบบสาธารณสขุ กลไกการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ จากประสบการณ์ต่างประเทศ สามารถสรุปประเด็น การระบุกลุ่มเป้าหมาย การ

เตรียมการในการทําสญัญา การคดัเลือกหุ้นส่วนเอกชน การวางแผนติดตามและประเมินผล 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและแรงจงูใจ การกํากบั และการติดตามและประเมินผล ตวัอย่าง 

การระบกุลุม่เปา้หมาย เช่น โครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์ช่วยเหลือคนจนเป็นการเฉพาะ การระบุ

คนจน มีความสําคญัเสมือนดา่นแรกวา่จะบรรลวุตัถปุระสงค์โครงการได้หรือไม ่ในประเทศท่ีมี

ระบบในการจําแนกผู้ขาดโอกาสหรือคนจนอยู่แล้วด้วยวตัถปุระสงค์อ่ืน เช่น ระบบสวสัดิการ

สงัคม ต้นทนุในการพฒันาในแง่ระยะเวลา และการทําความเข้าใจกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ เปรียบเทียบกบั ผลท่ีจะได้ซึง่อาจไม่คุ้มค่า หากนํามาใช้เฉพาะ

โครงการ [25]  
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โครงการท่ีไมมี่ระบบในการจําแนกกลุม่เปา้หมาย/คนจนมีวิธีดําเนินการได้ 3 แบบคือ 

 - เน้นการเจ็บป่วยของกลุ่มคนจนหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มท่ีมีความ

เส่ียงสงูต่อการติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์คือ กลุม่ขายบริการทางเพศ  เน่ืองจากการปกปิดข้อมลู

ความเส่ียงจากอาชีพทําให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาอย่างท่ีควรจะเป็นตามปัญหาท่ี

แท้จริง การใช้บริการในระดบัต่ําและไมมี่ประสทิธิผล [26] 

 - ทดแทนบริการภาครัฐตามพืน้ท่ีท่ีไม่มีบริการ เช่น การจัดบริการสาธารณสุข

พืน้ฐานในกมัพชูา กลุม่เปา้หมายทกุกลุม่รวมทัง้คนจนได้ประโยชน์เทา่เทียมกนัซึง่จะเป็นจริงก็

ตอ่เม่ือคนทกุกลุม่สามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกนั  [27-28] 

 - พืน้ท่ีท่ีมีคนจนอยู่อาศัยหนาแน่นตามพืน้ท่ีภูมิศาสตร์ เช่น สลัมเมือง อําเภอ

ยากจน ตวัอยา่งในอินเดียได้จดับริการอนามยัเจริญพนัธุ์และอนามยัเดก็ [29]  

สําหรับประเทศไทย มีการตัง้คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือในการลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership Committee) ใน พ.ศ. 2551 คณะ

กรรมการฯ มีบทบาท ดงันี ้

1) คดักรองโครงการสําคญัภาครัฐท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการ

ในรูปแบบ PPP  

2) พิจารณาความพร้อมในการระดมทนุของโครงการสําคญัภาครัฐเพ่ือให้มีความ

สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลอยา่งตอ่เน่ือง  

3) ขบัเคลื่อนการจดัทําความร่วมมือในการลงทนุในโครงการสําคญัระหวา่งภาครัฐ

และเอกชน  

4) กํากบัและตดิตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการลงทนุท่ีสําคญัในภาครัฐ 

การจดัตัง้สํานกังาน PPP เป็นหน่วยงานในสํานักงบประมาณเพ่ือเป็นพ่ีเลีย้งขบัเคล่ือนและ

ตดิตามความคืบหน้าของโครงการ สว่นหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้ ดําเนินการตามกรอบ

กฎหมายให้เกิดผลต่อไป เอกชนท่ีเข้าร่วมลงทุนสามารถมีบทบาทตัง้แต่การพิจารณาแนว

ทางการดําเนินโครงการ รูปแบบ และการวิเคราะห์โครงการ และสามารถร่วมเสนอโครงการ 

รูปแบบ PPP มี 4 แบบคือ  

1) รัฐบาลซือ้บริการจากการลงทนุของเอกชน  

2) เอกชนร่วมลงทนุกบัรัฐบาล  

3) เอกชนรับสมัปทานจากรัฐ และ  

4) เอกชนดําเนินการภายใต้การกํากบัของรัฐบาล 
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นอกจากนี ้หนึ่งในสามของโครงการนําร่องท่ีผ่านความเห็นชอบในหลกัการ จากการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนครัง้ท่ี 

1/2551 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คือ การสร้างโรงพยาบาลภาครัฐแห่งใหม่ในลกัษณะ

ให้เอกชนจัดหาเงินทุน  ออกแบบก่อสร้าง จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ บริการการแพทย์ 

บํารุงรักษา บริหารบคุคล และบริการอ่ืนๆ [30]  

ความร่วมของภาครัฐและเอกชนด้านสขุภาพท่ีผา่นมา มกัเป็นรูปแบบการเช่าและจ้าง

เหมาบริการจากภาคเอกชน ในระดบัสถานพยาบาล ซึง่มีข้อพิจารณาสําคญัคือ การวิเคราะห์

ต้นทนุผลได้ และการแบง่ผลประโยชน์ท่ียตุธิรรมระหวา่งภาครัฐและเอกชน เช่น 

1. การก่อสร้าง ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน และจดัหาเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง เช่น 

โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ภาคเอกชนลงทนุซือ้เคร่ืองสลายน่ิว เพ่ือจดับริการ

ในโรงพยาบาล พบว่า มีอตัราการใช้บริการสงูกว่าโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในสงักดั

มหาวิทยาลยัและกระทรวงสาธารณสขุ [31]  

2. การบริการทางคลินิก เช่น ชันสูตร การตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจ

วินิจฉยัโรคด้วยวิธีพิเศษ) จากภาคเอกชน 

3. การจ้างเหมาบริการท่ีไม่ใช่บริการคลินิก เช่น อาหาร ซักฟอก ตัดเย็บ ทํา

ความสะอาด ถ่ายทําสําเนาและจดัทําเอกสาร 

สรุปได้ว่า ท่ีผ่านมา ระบบบริการสุขภาพของไทยได้นําภาคเอกชนเข้ามาร่วม

จดับริการสาธารณสุข โดยมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นผู้ ให้บริการ (Service provider) ซึ่งมี

กระทรวงสาธารณสขุเป็นผู้ กํากบัดแูลหลกั  

 
3. หลักกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

กฎหมายเดิมคือ พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน

กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึง่บญัญตัขิึน้มาด้วยวตัถปุระสงค์สําคญัคือ การกําหนดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาในการพิจารณาให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินงานในโครงการลงทนุขนาดใหญ่ท่ี

สําคญัของรัฐ พร้อมทัง้กําหนดให้มีหน่วยงานและผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเข้ามาช่วยวิเคราะห์และ

พิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดําเนินโครงการในทุก ๆ ขัน้ตอน กฎหมายดังกล่าวได้

กําหนดให้อํานาจในการอนุมตัิโครงการลงทุนสําคญัเป็นของคณะรัฐมนตรีแทนท่ีจะเป็นของ

กระทรวงหรือรัฐมนตรี มีการกําหนดมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบตัิงานรวมถึงระยะเวลาการ

ดําเนินงานของเอกชนท่ีได้รับการคดัเลือกเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ การ
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ปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นสง่ผลทําให้การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้

เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าและมีปัญหาทาง

กฎหมายในหลายประการ [32] 

กฎหมายใหม่ พระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ได้มาแทนท่ี พระราชบญัญตัิว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 เพราะว่าประเทศไทยมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงสร้างพืน้ฐานและบริการ

สาธารณะในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึน้ ซึง่การดําเนินการดงักล่าวจําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็น

จํานวนมาก ทําให้รัฐยงัไม่สามารถดําเนินการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนได้ 

ดงันัน้ การมอบหมายให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐเพ่ือจดัทําโครงสร้างพืน้ฐาน

และบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให้มีการจดัทําโครงสร้างพืน้ฐานและบริการ

สาธารณะขึน้ อีกทัง้ยังส่งผลให้เป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้วย ทําให้การใช้

ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอยา่งคุ้มคา่และเกิดประสทิธิภาพ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัของประเทศ โดยมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทนุกบัประเทศตา่งๆ ด้วย 
3.1 พระราชบัญญัตกิารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เจตนารมณ์ของการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ

ดําเนินการในกิจการของรัฐ เพ่ือให้มีการกําหนดนโยบายของรัฐท่ีชดัเจนและแน่นอนในการให้

เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกําหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐให้ครบถ้วน โดยมีความโปร่งใสและสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล

และหลกัวินยัการเงิน การคลงั การสง่เสริมและสนบัสนนุการให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุในกิจการ

ของรัฐ รวมทัง้ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐาน กํากบัดแูล ส่งเสริม 

และสนบัสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนพฒันาวินยัการเงินการคลงัของ

ประเทศในการให้เอกชนร่วมลงทนุ เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางการเงินและการ

คลงัของประเทศในระยะยาว  

ภาพรวมของพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มี

ประเดน็ท่ีน่าสนใจหลายประเดน็ ดงันี ้ 

1. บทนิยาม มาตรา 4 คําศพัท์บางคําตามกฎหมายใหม่ยงัเป็นคําศพัท์ตามกฎหมาย

เดิม แต่เปล่ียนคํานิยาม เช่น คําว่า กิจการของรัฐ โครงการ บางคําคล้ายกับคําศัพท์ตาม

กฎหมายเดิม แตคํ่านิยามยงัเป็นไปตามกฎหมายเดิม เช่น คําว่า ร่วมลงทนุ ซึง่คล้ายกบัคําว่า 
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ร่วมงานหรือดําเนินการ ตามกฎหมายเดิม และเพิ่มคําศัพท์ใหม่บางคําพร้อมบทนิยามให้

ชดัเจน เช่น คําวา่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เอกชน แผนยทุธศาสตร์ 

2. เพิ่มหลักการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 7 ข้อ ตามมาตรา 6 เช่นต้อง

คํานงึถึงวินยัการเงินการคลงั ซึง่กฎหมายเดมิมิได้บญัญตัถิึงหลกัการดงักลา่ว 

3. เพิ่มหมวด 2 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กฎหมายเดิมมิได้บัญญัติถึงคณะกรรมการประเภทนี  ้และกฎหมายใหม่กําหนดหลักการ

ปอ้งกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ซึง่มิได้บญัญตัิไว้ในกฎหมายเดิม เช่น มาตรา 15 ซึง่ห้ามมิ

ให้กรรมการนโยบายฯ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจจัดการหรือท่ีปรึกษาในกิจการของเอกชนท่ี

ได้รับคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบระหว่างท่ีตนเป็น

กรรมการหรือเข้าถือหุ้นในเอกชนดงักลา่วเกินกว่าท่ีกําหนด นอกจากนีก้รรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เข้ากรณียกเว้นเช่นพ้นจาก

ตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตามมาตรา 10 และตามมาตรา 14 วรรคส่ี 

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงลงคะแนนมิได้ 

4. เพิ่มหมวด 3 ท่ีว่าด้วยรายละเอียดและขัน้ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้

เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ ซึง่กฎหมายเดมิมิได้บญัญตัถิึงแผนดงักลา่ว 

5. ปรับปรุงหมวด 4 การเสนอโครงการให้มีรายละเอียดท่ีแน่นอนชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น  

- มาตรา 25 หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผล

การศกึษาฯ ไมว่า่โครงการจะมีมลูคา่เทา่ใดก็ตาม  

- มาตรา 26 กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาฯ ต่อรัฐมนตรี

กระทรวงเจ้าสงักดั ให้รัฐมนตรีฯ พิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วนั ซึง่กรอบเวลาเป็นส่วนท่ีเพิ่ม

จากกฎหมายเดมิ 

- มาตรา 27 กําหนดแนวทางดําเนินการทัง้ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจพิจารณาผลการศึกษาฯ แล้วเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ กําหนดกรอบ

เวลาให้พิจารณาให้เสร็จสิน้ภายใน 60 วนั มิฉะนัน้ จะถือวา่เห็นด้วยกบัโครงการ 

- บัญญัติเพิ่ม มาตรา 28 29 30 เช่น มาตรา 28 เป็นกรณีท่ีต้องเสนอโครงการต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ืออนมุตัิโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินท่ีจะใช้ก่อหนีข้อง

โครงการนัน้ 

6. ปรับปรุงหมวด 5 การดําเนินโครงการให้ชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น  
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- มาตรา 35 36 บญัญัติเก่ียวกบัคณะกรรมการคดัเลือกและอํานาจหน้าท่ีให้ละเอียด

ชดัเจนกว่ากฎหมายเดิมและบญัญตัิเพิ่มหลกัปอ้งกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์เช่นเดียวกบั

คณะกรรมการนโยบายฯ  

- มาตรา 40 41 42 เป็นส่วนท่ีสําคญัมาก เพราะกําหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิละเอียด

ชัดเจนขึน้ว่าจะดําเนินการอย่างไรหลงัจากได้ผลการคดัเลือกเอกชน ผลการเจรจาและร่าง

สญัญาร่วมลงทนุ และกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการแตล่ะขัน้ตอนไว้อยา่งชดัเจน  

7. ปรับปรุง การกํากบัดแูลและตดิตามผล ให้ละเอียดชดัเจนขึน้ เช่น  

- มาตรา 43 และ44 บญัญัติเก่ียวกับคณะกรรมการกํากับดแูลและอํานาจหน้าท่ีให้

ละเอียดชดัเจนขึน้และเพิ่มหลกัการปอ้งกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ด้วย  

- เพิ่มมาตรา 45 ซึง่เป็นเร่ืองหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจต้องจดัทําแผนการจดัการ

แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้และเอกชนอาจต้องจดัทําแผนการปฏิบตัติามสญัญาร่วมลงทนุ  

- มาตรา 46 วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานเจ้าของโครงการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาร่วมลงทุน ให้คณะกรรมการกํากับดูแลเสนอรัฐมนตรีฯ เพ่ือสั่งการให้หน่วยงานฯ 

ดําเนินการตามสัญญา ซึ่งคล้ายกับกฎหมายเดิม แต่กฎหมายเดิมมิได้บัญญัติไว้ชัดเจน

เหมือนกฎหมายใหมท่ี่ว่า “เพ่ือสัง่การให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามสญัญาร่วม

ลงทนุ”  

- มาตรา 46 วรรคสอง บญัญตัเิพิ่มเตมิกรณีรัฐมนตรีฯ ไมดํ่าเนินการตามวรรคหนึง่ ให้

คณะกรรมการกํากบัดแูลรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หากเป็นเร่ืองร้ายแรงให้คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

8. เพิ่มหมวด 7 การแก้ไขสญัญาและการทําสญัญาใหม่ ซึง่กฎหมายเดิมมิได้บญัญัติ

ถึงกรณีนีไ้ว้ 

- มาตรา 47 กําหนดแนวทางดําเนินการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนทัง้ในกรณี ท่ี

คณะกรรมการกํากับดแูลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัและไม่

เป็นสาระสําคญั 

9. เพิ่มหมวด 8 กองทนุสง่เสริมการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ กฎหมายเดิม

มิได้บญัญตัถิึงกองทนุดงักลา่วไว้ 

10. เพิ่มหมวด 9 เบ็ดเตลด็ เพ่ือกําหนดรายละเอียดในการสง่เสริมการดําเนินการตาม

บทบญัญตัหิมวดอ่ืนให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ เช่น  
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- มาตรา 64 กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกําหนดลกัษณะของเอกชน

ท่ีไมส่มควรให้ร่วมลงทนุและบคุคลท่ีไมส่มควรเป็นท่ีปรึกษาตามกฎหมายใหมนี่ ้

11. เพิ่มหมวด 10 บทกําหนดโทษ  

- มาตรา 66 กรรมการนโยบายฯ กรรมการคัดเลือก กรรมการกํากับดูแลท่ีฝ่าฝืน

หลกัการปอ้งกนัการขดักนัแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา 15 ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสามปี 

หรือปรับไมเ่กินหกแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ ซึง่กฎหมายเดมิมิได้มีบทกําหนดโทษไว้ 

นอกจากนี ้ยงัมีขัน้ตอนการดําเนินการตามกฎหมายใหม่ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่ง โดยวิธีการท่ีเอกชนเข้าร่วมงานกับรัฐนัน้ มี 4 ขัน้ตอนด้วยกันคือ การ

เสนอโครงการ การดําเนินโครงการ การกํากับดแูลและติดตามผล และการแก้ไขสญัญาและ

การทําสญัญาใหม ่

1. การเสนอโครงการ (มาตรา 23 ถึง 31 ) หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างท่ี

ปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ แล้วให้หน่วยงานฯ เสนอผล

การศกึษาฯ และรายงานของท่ีปรึกษาตอ่รัฐมนตรีกระทรวงท่ีสงักดั หลงัจากนัน้รัฐมนตรีฯ ต้อง

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับการเสนอเร่ือง ขณะเดียวกนัหน่วยงานฯ 

เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานฯ ต้องพิจารณาให้เสร็จสิน้

ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับผลการศึกษาฯ หากพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวถือว่าสํานักงาน

เห็นด้วยกบัโครงการ แต่ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับผลการศึกษาฯ สํานกังานฯ อาจขอให้

หน่วยงานฯ ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการหรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิตอ่สํานกังานฯ เม่ือ

พิจารณาแล้ว ถ้าสํานักงานฯ เห็นด้วยกับโครงการ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายการให้

เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แตถ้่าสํานกังานฯไม่เห็นด้วย

กบัโครงการ ให้แจ้งความเห็นตอ่รัฐมนตรีฯ และหน่วยงานฯ และหากรัฐมนตรีฯ ไม่เห็นด้วยกบั

สํานกังานฯ ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ตดัสนิ 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแล้ว หากโครงการใดต้องมีการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินห รือต้องก่อหนี โ้ดยการกู้ ห รือการคํ า้ประกันโดย

กระทรวงการคลัง ให้คณะกรรมการฯ เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

โครงการและวงเงินงบประมาณฯ 

2. การดําเนินโครงการ (มาตรา 32 ถึง 42) เม่ือคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความ

เห็นชอบหรือเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมตัิ ให้หน่วยงานฯ จดัทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชน ร่าง

ขอบเขตโครงการและร่างสญัญาร่วมลงทุน แล้วหน่วยงานฯ แต่งตัง้คณะกรรมการคดัเลือก
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แล้วพิจารณาคดัเลือกเอกชนร่วมลงทนุ ในการคดัเลือกอาจใช้วิธีประมลูหรือไม่ก็ได้ หลงัจาก

นัน้ภายใน 15 วนันบัแต่ได้ผลการคดัเลือกเอกชนและร่างสญัญาร่วมลงทุนกบัเอกชนท่ีได้รับ

คดัเลือก ให้คณะกรรมการคดัเลือกดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) นําผลการคัดเลือก ร่างสัญญาร่วมลงทุนและเอกสารเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยให้สํานกังานฯ เสนอความเห็นและเอกสารตอ่รัฐมนตรี

กระทรวงเจ้าสงักดัภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับผลการคดัเลือกจากคณะกรรมการคดัเลือก 

(2) ส่งร่างสญัญาร่วมลงทุนให้สํานักงานอยัการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให้

สํานกังานอยัการสงูสดุตรวจให้แล้วเสร็จและเสนอร่างสญัญาท่ีตรวจแล้วตอ่รัฐมนตรีฯ ภายใน 

45 วนันับแต่วนัท่ีได้รับร่างสญัญา รัฐมนตรีฯ พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาภายใน 30 วนั 

เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว หากคณะรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยให้สง่เร่ืองคืนรัฐมนตรีฯ 

เพ่ือแจ้งคณะกรรมการคดัเลือกพิจารณาทบทวน แล้วนําผลการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีชี ้

ขาด แตห่ากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานฯ ลงนามในสญัญากบัเอกชนท่ีได้รับคดัเลือก 

แล้วสง่สําเนาสญัญาร่วมลงทนุตอ่สํานกังานฯ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีลงนาม 

3. การกํากบัดแูลและตดิตามผล (มาตรา 43 ถึง 46) 

(1) รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสงักดัแตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูล 

(2) สํานกังานฯ อาจกําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจดัทําแผนการจดัการ

แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้และให้เอกชนจดัทําแผนการปฏิบตัติามสญัญาร่วมลงทนุด้วยก็ได้ 

(3) หากมีเหตท่ีุทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาร่วมลงทนุได้ ให้หน่วยงานฯ 

และเอกชนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการกํากับดแูลเพ่ือพิจารณาหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหา 

(4) หากหน่ วยงานฯ  ละเลยห รือไม่ป ฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน  ให้

คณะกรรมการกํากบัดแูลทํารายงานและความเห็นเสนอตอ่รัฐมนตรีฯ เพ่ือสัง่การให้หน่วยงาน

ฯ ดําเนินการตามสญัญา หากรัฐมนตรีฯ ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากบั

ดูแลรายงานต่อสํานักงานฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หากเป็นกรณี

ร้ายแรงให้คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

4. การแก้ไขสญัญาและการทําสญัญาใหม ่(มาตรา 47, 48) 

(1) หากคณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญ  ให้หน่วยงานฯ เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาด้วย ถ้า
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คณะกรรมการกํากับดูแลเห็นด้วยกับการแก้ไขให้หน่วยงานฯ ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้

สํานกังานอยัการสงูสดุตรวจพิจารณา แล้วส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากบัดแูลและร่าง

สญัญาฉบบัใหมไ่ปยงัรัฐมนตรีฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะรัฐมนตรี เม่ือแก้ไขสญัญา

แล้ว หน่วยงานฯ จัดส่งสําเนาสัญญาต่อสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการแก้ไข

สญัญา 

แต่หากต้องแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนสัญญาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ให้

หน่วยงานฯ เสนอคณะกรรมการกํากบัดแูล หากคณะกรรมการกํากบัดแูลเห็นว่าเป็นการแก้ไข

สญัญาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญั ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีฯ 

เพ่ือทราบ 

(2) หน่วยงานฯ จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลงัจากสญัญา

ร่วมลงทุนสิน้สุด เสนอกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อย 5 ปีก่อนสัญญาสิน้สุด เพ่ือเสนอให้

รัฐมนตรีฯ พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ และให้คณะกรรมการนโยบายฯ 

พิจารณาเสนอความเห็นตอ่คณะรัฐมนตรี 

(3) ให้สํานักงานฯ แจ้งให้หน่วยงานฯ ชีแ้จงข้อเท็จจริงและแนวทางการ

ดําเนินการตอ่คณะกรรมการนโยบายฯ หากปรากฏวา่มีโครงการใดท่ีมิได้ดําเนินการให้ถกูต้อง

ในเร่ืองการเสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ 

เห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไขสญัญาร่วมลงทุน ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีใน

กรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ดําเนินการตามสญัญาต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขหรือมีการ

แก้ไขสญัญาร่วมลงทุนตามวรรคสองแล้ว ให้ปฏิบตัิตามหมวด 6 การกํากบัดแูลและติดตาม

ผลตอ่ไป 

สาระสําคญัของกฎหมายคือ การร่วมงานระหว่างรัฐกับเอกชน กฎหมายใหม่ได้ตัง้

คณะกรรมการขึน้มาชุดหนึ่ง ช่ือว่า คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่ เกิน  17 คน  ดังท่ี กําหนดไว้ในมาตรา  8 คือ 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นรองประธานกรรมการ ปลดั

กระทรวงการคลงั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ผู้ อํานวยการสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ อยัการสงูสุด และผู้ทรงคุณวฒุิท่ีคณะรัฐมนตรี

แต่งตัง้อีกไม่เกิน 7 คน โดยมีผู้ อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็น

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนีมี้อํานาจหน้าท่ีท่ีสําคญัอยู่หลายประการตาม
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มาตรา 16 เช่น การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้

ความเห็นชอบหลกัการโครงการท่ีจะให้เอกชนร่วมลงทนุและการดําเนินโครงการตามท่ีกําหนด

ในกฎหมาย พิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการ

สนบัสนนุให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐตอ่รัฐมนตรี พิจารณาอนมุตัหิรือตดัสนิชีข้าดการ

ไม่ใช้วิธีการคดัเลือกโดยวิธีการประมลู กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

โครงการท่ีมีวงเงินมลูคา่ต่ํากวา่ 1,000 ล้านบาท เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตัิ เป็นต้น ซึง่

ในกฎหมายเดิมนัน้ไม่ได้มีการตัง้คณะกรรมการตามกฎหมายขึน้มาเพ่ือดแูลการดําเนินการ

ตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ[33]  
 

3.2 ทศิทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสาธารณสุข 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสาธารณสขุนัน้ ยงัมีข้อจํากัดด้านการจดัสรร

งบประมาณ และขีดจํากดัของวงเงินงบประมาณตามท่ีกฎหมายกําหนด�ในการตดัสนิใจทํา

โครงการ PPP ซึ่งรัฐบาลยังต้องคํานึงถึงกฎเกณฑ์ทางการคลัง (Fiscal Rules) กรอบ

งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium-terms Expenditure Framework) 

ตลอดจนข้อจํากดัด้านงบประมาณตา่ง ๆ ทัง้ตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามความรับผิดชอบ

ทางการเมือง 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผยกบัส่ือมวลชนว่า 

การท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้ภาคเอกชนเข้าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐจัดทําโครงสร้าง

พืน้ฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือประหยดังบประมาณของภาครัฐ และสนบัสนนุให้โครงการ

โครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ มีเพิ่มมากขึน้ เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน ขณะเดียวกนัก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยดําเนินการ

ภายใต้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [34]  

นอกจากการตัง้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว 

กฎหมายใหม่ยงัได้กําหนดไว้ในมาตรา 18 ให้มีสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ท่ีนอกจากจะรับผิดชอบงานธุรการแล้วยงัมีอํานาจหน้าท่ีทางวิชาการอีกหลายประการ 

เช่น ร่างแผนยทุธศาสตร์ให้คณะกรรมการ ศกึษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห็นตอ่

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดทําร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงิน

หรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการ 

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในกรณีไม่ใช้วิธีการคดัเลือกโดยวิธีการประมูล จัดทําร่าง
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ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในโครงการท่ีมี

มลูค่าต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจยัและพฒันากบัหน่วยงานทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น [35]  

ทัง้นี ้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทนุในกิจการของรัฐ จะมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นรองประธาน รวมทัง้ปลดักระทรวงการคลงั 

เลขาธิการกฤษฎีกา สภาพัฒน์ สํานักงบประมาณ สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) 

กรมบญัชีกลาง อยัการสงูสดุ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่จะทําหน้าท่ีกลัน่กรองโครงการว่า

เข้าขา่ยตามกฎหมายการให้เอกชนร่วมทนุในกิจการของรัฐหรือไม่ รวมถึงประเมินความคุ้มคา่

ในการลงทนุ 

สําหรับกระทรวงสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีแนวคิดจะใช้กลไกการให้

เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ในการลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ต้องเตรียม

ความพร้อมโครงการไว้ รวมถึงต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ทุก

โครงการท่ีทํา PPP จะต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของ

รัฐ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา กรณีโครงการท่ีมลูคา่ลงทนุต่ํากวา่ 1 พนัล้านบาท 

จะต้องมีระเบียบเฉพาะ ท่ีจะผ่อนปรน โครงการท่ีเกิน 1 พนัล้านบาท แต่ทุกโครงการจะต้อง

ผา่นคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทนุในกิจการของรัฐทัง้หมด  

สาระสําคญัประการแรกของพระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2556 ท่ีจะขอนําเสนอคือ “แผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ” 

ในมาตรา 16 ของกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะต้องจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนัน้ 

มาตรา 19 กําหนดไว้ว่า จะต้องสอดคล้องกับบทบญัญัติว่าด้วยแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ

ตามท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนญูและสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิแผน

ยทุธศาสตร์มีระยะเวลาครัง้ละ 5 ปี โดยในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์นัน้ คณะกรรมการไมไ่ด้มี

อํานาจเดด็ขาดท่ีจะดําเนินการ มาตรา 20 ได้กําหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสงักดัเสนอกรอบ

นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงต่อ

คณะกรรมการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ และ

นอกจากนี ้ในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็น

จากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนท่ีเก่ียวข้องด้วย จากนัน้ คณะกรรมการจะต้องเสนอแผน

ยทุธศาสตร์ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์ในราช
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กิจจานุเบกษาต่อไป แผนยุทธศาสตร์นีมี้ผลผูกพันหน่วยงานของรัฐในการจัดทําและเสนอ

โครงการ โดยมาตรา 21 วรรคสองของกฎหมายใหม่ได้กําหนดไว้ว่า คณะรัฐมนตรีและ

คณะกรรมการต้องยึดแผนยุทธศาสตร์เป็นหลกัในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 

[36]  

ความร่วมมือให้เอกชนเข้าร่วมงานด้านสาธารณสขุนัน้ มีโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ท่ี

จะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนกับโรงพยาบาลรัฐ อาทิ เช่น การร่วมทุนเคร่ืองมืออุปกรณ์

เก่ียวกบัการเอกซเรย์ เคร่ืองมือตรวจสอบสําหรับสร้างภาพอวยัวะภายในร่างกาย เช่น สมอง 

ตบั ไต กระดกูสนัหลงั ฯลฯ โดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและคล่ืนวิทยุ หรือเคร่ือง สร้างภาพด้วย

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ ป่วย (Magnetic Resonance 

Imaging หรือ MRI) เป็นต้น ส่วนการลงทุนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ เช่น การร่วมทุนสร้าง

โรงพยาบาล อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามขัน้ตอน หน่วยงานต้นสังกัดก็จะต้องจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปสู่ภาคปฏิบตัิ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องจดัทําการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือขออนุมตัิ แล้ว

นําเข้าสูว่าระการประชมุของคณะรัฐมนตรี [36]  
 
คาํถามเชิงอภปิราย  

1. สญัญาเก่ียวกบัพสัด ุกบัสญัญาสมัปทานแตกตา่งในเชิงกฎหมายอยา่งไร 

2. สญัญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จคืออะไร ปัจจบุนัในงานบริการสาธารณสขุมีการนําสญัญา
ชนิดนีม้าใช้ได้หรือไม ่

3. กฎหมายท่ีให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ กฎหมายนีมี้ข้อดีเสีย

อยา่งไร 

4. ในงานสาธารณสขุ การให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการจะทําได้หรือไม ่ 

5. ทิศทางการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการสาธารณสขุมีลกัษณะอยา่งไร 
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บทที่ 8 
 

ภาวะผู้นํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
การนําเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ ผู้ นําจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีทัง้ศาสตร์และศิลป์อยู่ในตนเอง ท่ี

สร้างความโดดเด่นในกลุ่ม ทําให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มท่ีจะให้ความไว้วางใจและเช่ือใจว่า

สามารถนําพาไปสู่ความสําเร็จ ทําให้ได้รับความร่วมมือและการได้รับความเคารพนบัถือ ใน

ยุคปฏิรูประบบสาธารณสุข ไม่เพียงแต่ผู้ นําเท่านัน้ท่ีจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการ

จัดการมีภาวะผู้ นําและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานสาธารณสุขเท่าทันการเปล่ียนแปลง 

ผู้บริหารควรมีลกัษณะท่ีสําคญั คือ นกัพฒันา นกัแก้ปัญหา นกัตดัสินใจ นกัประนีประนอม 

นกัวางแผน 

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. แนวคดิ ความหมาย และองค์ประกอบเก่ียวกบัภาวะผู้ นํา 

1.1 แนวคดิเก่ียวกบัภาวะผู้ นํา 

1.2 ความแตกตา่งระหวา่งภาวะผู้ นํากบัการบริหาร 

1.3 ผู้ นํากบัการสร้างทีมและเครือขา่ย 

2. ภาวะผู้ นําของผู้ นําด้านสาธารณสขุ 

2.1   ภาวะผู้ นําเชิงจริยธรรม  

2.2   ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง  

2.3   ผู้ นําท่ีมีวิสยัทศัน์ 

2.4  รูปแบบภาวะผู้ นําสําหรับการพฒันางานสาธารณสขุ  

3. การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

3.1 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

3.2 การบริหารทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ์ 

3.3 ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

3.4 การประกนัความเป็นธรรมและสทิธิการร้องทกุข์  
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1. แนวคดิ ความหมาย และองค์ประกอบเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
ภาวะผู้ นําในท่ีนีจ้ะหมายถึงพฤติกรรมหรือกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มในการทํางาน เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย คําว่า “ภาวะผู้ นํา” เป็น

กระบวนการท่ีคอ่นข้างซบัซ้อน เป็นสิ่งท่ีผู้ นําใช้อิทธิพลตอ่ผู้ อ่ืนหรือกลุ่มเพ่ือทําให้ภารกิจ งาน 

และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุผล เป็นวิธีทําให้เกิดการเช่ือมโยงและประสาน

สามคัคี [1]  
 
1.1 แนวคดิเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
ภาวะผู้ นํานัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมการนําของผู้ นําท่ีทําให้เกิดการปฏิบตัิการ

ท่ีสร้างความเคล่ือนไหวให้เกิดขึน้ในองค์กรตามทิศทางท่ีกําหนดไว้ ภาวะผู้ นํา จึงเป็นศลิปะใน

การทําให้เกิดอิทธิพลในการจงูใจผู้ อ่ืนให้ร่วมปฏิบตังิานเพ่ือให้สําเร็จตามความมุง่หมาย ภาวะ

ผู้ นําทําให้บุคคลผู้ ซึ่งมีอํานาจการนําท่ีเหนือกว่าผู้ อ่ืน และเหนือกว่า กลไกท่ีถูกกําหนดไว้

ประจําองค์กร [2] เป็นผู้ ท่ีสามารถส่ือสารวิสยัทศัน์ได้อย่างชดัเจนแจ่มแจ้ง ซึง่ผู้ นําอาจเป็นผู้ ท่ี

อาจได้รับการเลือกตัง้หรือแต่งตัง้หรือเป็นผู้ ท่ีแสดงตวัเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลในกลุ่มเพ่ือท่ีจะกํากบั

และประสานงานท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายด้วยพลงัของกลุ่ม [3] ภาวะผู้ นําเหมือนกบัความงาม 

คือ ยากแก่การบรรยายหรือให้คําอธิบาย แต่จะรับรู้ได้เม่ือได้พบเห็นและได้สมัผสั [4] ผู้ นํา

กําหนดเป้าหมายเพ่ือชีทิ้ศทางอย่างชัดเจน ทําให้เกิดความพยายามของกลุ่มโดยรวมและ

พร้อมท่ีจะผลกัดนัให้เกิดผลสําเร็จตามจดุมุ่งหมาย [5] สามารถทําให้ผู้คนในองค์กรตระหนกั

ถึงสิ่งท่ีจะต้องกระทําร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะทํางานให้กบัองค์กร  

ดบูริน (DuBrin, 1995) ได้รวบรวมผลงานทัง้ท่ีเป็นบทความ ข้อเขียนในนิตยสาร หนงัสือ ตํารา 

และงานวิจยั แล้วเขาสรุปเป็นคําสําคญั (Key words) ได้ 3 คํา คือ  [6]  

1. อิทธิพลของความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ท่ีเป็นผลมาจากการ

ส่ือสารโดยตรงสูเ่ปา้หมายและการบรรลผุลท่ีจะได้มา 

2. อํานาจชกัจงู (Influence) ท่ีสงูขึน้และอยูเ่หนือความคล้อยตามไปตามกลไก โดย

มีทิศทางและระเบียบการกระทําท่ีทําให้ผู้ อ่ืนต้องทําหรือตอบสนองในทิศทางร่วมกัน ศิลปะ

ของอํานาจในการชกัจงูบุคคล โดยการชกัชวนให้เช่ือหรือเป็นตวัอย่างให้ดําเนินตามแนวทาง

ของการกระทํา 

3. เป้ าหมาย  (Goal) เป็นแรงขับ เค ล่ือน ท่ียิ่ งใหญ่ ท่ี เป็นแรงจูงใจและการ

ประสานงาน ขององค์กรให้ทํางานมุง่ไปสูเ่ปา้หมายได้สําเร็จตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
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1.2 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นํากับการบริหาร 
ภาวะผู้ นํา กับการบริหาร มีความแตกต่างกันอยู่ในด้านกระบวนการ แต่อยู่ภายใต้

บริบทเดียวกนั คือ การทํางานให้สําเร็จตามเปา้หมาย ดงัคํากลา่วของ สตีเฟ่น โควี (Stephen 

R. Covey) ท่ีกลา่ววา่ การบริหาร คือ ประสิทธิภาพท่ีจะไตบ่นัไดของความสําเร็จ ภาวะผู้ นําจะ

พิจารณาวา่บนัไดนัน้ได้วางพาดอยูก่บักําแพงท่ีถกูต้อง [7]  

“Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership 

determines whether the ladder is leaning against the right wall.”  

ความหมายของคําว่า “การจัดการ” (management) หมายถึงกระบวนการจัด

ดําเนินการให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องอาศัยคนอ่ืน ๆ เข้าร่วม ซึ่งชีช้ัดว่าการ

จดัการ ในท่ีนี ้มิได้หมายถึงการต้องเข้าไปดําเนินการเองด้วยตนเองเพียงคนเดียว ในกิจกรรม

ท่ีต้องเข้าไปเก่ียวข้องเหล่านี  ้โดยทั่วไปจะประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กรและ

กิจกรรม การนําและการควบคมุในกิจกรรมเหลา่นี ้ถ้าปราศจากการนํา (leading)  การจดัการ

ก็จะไมเ่ป็นไปได้อยา่งได้ผลหรือสมบรูณ์ 

ดบูริน (DuBrin, 1995) [6] ได้ศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง ภาวะผู้ นํา กบั 

การบริหาร ถ้าพิจารณาจากบรรทดัฐานของความคิดท่ีว่า การบริหาร คือ การวางแผน การ

จดัระบบ การชีนํ้า และการควบคมุดแูล การทําให้งานบรรลเุป้าหมายทัง้ 4 ประการนีจ้ะเป็น

หน้าท่ีหลกัของผู้บริหาร แต่ผู้บริหารท่ีไม่ใช้ภาวะผู้ นําก็จะเพียงแต่ทําหน้าท่ีเฉพาะงานจดัการ

ด้านธุรการเท่านัน้ ภาวะผู้ นําท่ีแท้จริงจะเก่ียวข้องกับงานของผู้บริหารในด้านการสื่อสารกับ

บคุคลมากกวา่ ในความเป็นจริงแล้ว ผู้บริหารจําเป็นต้องมีภาวะผู้ นําด้วย และต้องเป็นผู้ นําท่ีมี

บทบาทในด้านการนําการเปล่ียนแปลง การจุดประกาย การจูงใจ และอํานาจชักจูง ซึ่ง

สอดคล้องกบัความคดิของ คอตเตอร์ (Kotter, 1990) [8]  ท่ีวา่ผู้บริหารต้องรู้วิธีการนําด้วย คือ 

ต้องมีทัง้ภาวะผู้ นําเช่นเดียวกบัต้องรู้งานด้านการบริหาร การบริหารจดัวา่เป็นรูปแบบหนึ่งของ

ภาวะผู้ นําซึ่งมีลกัษณะพิเศษ คือ เป็นการนําท่ีสามารถทําให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผล

สําเร็จได้ สิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นความแตกต่างอย่างชดัเจน การบริหารจะเกิดขึน้ภายในองค์กรเท่านัน้ 

สว่นภาวะผู้ นําไมจํ่าเป็นต้องเกิดขึน้ภายในองค์กร แตส่ามารถเกิดขึน้เวลาใดก็ได้ หรือกลา่วอีก

อยา่งหนึง่ได้วา่ ภาวะผู้ นําเกิดขึน้ขณะท่ีบคุคลๆ หนึง่พยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนหรือเหนือ

กลุม่โดยพิจารณาจากเหตผุลเป็นสําคญั และการนํากลุม่ไปสูเ่ปา้หมายนัน้อาจเกิดจากเหตผุล

ของตนเองหรือเหตุผลของผู้ อ่ืน ความแตกต่างท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งก็คือภาวะผู้ นําเน้นท่ี

ปฏิสมัพนัธ์ของมนษุย์ (Human interaction) ซึง่ได้แก่ การมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน สว่นการบริหาร
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เน้นท่ีกระบวนการและผลท่ีเกิดขึน้ (Process and results) ซึ่งได้แก่ กระบวนการทําสิ่งต่างๆ 

ให้สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

การจําแนกผู้ นํากบัผู้บริหารอาจพิจาณาจากแหลง่ท่ีมาของอํานาจก็ได้ ซึง่อํานาจมี 5 

ประเภท คือ อํานาจการให้รางวัล อํานาจการบังคับ อํานาจตามกฎหมาย อํานาจความ

เช่ียวชาญ และอํานาจการอ้างอิง โดยทั่วไปผู้บริหารจะมีอํานาจการให้รางวัล อํานาจการ

บงัคบั และอํานาจตามกฎหมาย ในขณะท่ีผู้ นํามกัจะมีอํานาจความเช่ียวชาญและอํานาจการ

อ้างอิง การใช้อํานาจความเช่ียวชาญและอํานาจการอ้างอิงจะก่อให้เกิดความผกูพนัมากท่ีสดุ

และต่อต้านน้อยท่ีสดุ ส่วนการใช้อํานาจการบงัคบัจะเกิดความผูกพนัน้อยท่ีสดุและเกิดการ

ต่อต้านมากท่ีสุด สําหรับการใช้อํานาจตามกฎหมายและอํานาจการให้รางวัลจะเกิดการ

ยินยอมมากท่ีสดุและการตอ่ต้านน้อยท่ีสดุ 

ในอีกความหมายหนึ่งของ “การเป็นผู้ นํา”นัน้ คือคุณสมบตัิสําคญัของผู้ รับผิดชอบ

ด้านการจัดการ เป็นส่วนหนึ่งของคนท่ีทําหน้าท่ีการจัดการต้องมี และจําเป็นต้องใช้เพ่ือจะ

ทํางานด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการด้านกําลงัคน การบริหารงาน

บคุคล การเงิน และอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึง่เป็นความรับผิดชอบโดยรวมของคนท่ีต้องทําหน้าท่ีด้าน

การจัดการหรือการบริหารทัง้หลาย ตัง้แต่ระดับหัวหน้างาน ผู้ จัดการ ไปจนถึงในระดับ

ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรขนาดใหญ่ ซึง่เรียกตําแหน่งนีว้่า Corporate Executive Officers 

(CEO)  ความเป็นผู้ นําเป็นสิง่ท่ีแยกไมอ่อกจากงานทางด้านการจดัการ [9]  

 ผู้ นําและผู้บริหารอาจจะเป็นบุคคลเดียวกนัหรือไม่ใช่บคุคลเดียวกนัก็ได้ ผู้ นําอาจจะ

ไม่ใช่ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรือผู้บริหารอาจจะไม่ใช่ผู้ นํา แต่ผู้บริหารควรจะมีภาวะ

ผู้ นํา ภาวะผู้ นําหากพิจารณาจากรูปแบบจะมี 2 แบบ คือ ภาวะผู้ นําท่ีเป็นทางการกบัไม่เป็น

ทางการ ภาวะผู้ นําท่ีเป็นทางการจะเกิดขึน้เม่ือผู้บริหารเป็นผู้ นําโดยการใช้อํานาจหน้าท่ีท่ีเป็น

ทางการ สว่นภาวะผู้ นําท่ีไม่เป็นทางการจะเกิดขึน้เม่ือบคุคลท่ีไมมี่อํานาจหน้าท่ี หรือตําแหน่ง

ท่ีเป็นทางการ แต่สามารถมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลอ่ืน แตถ้่าพิจารณาจากพฤติกรรม

จะมี 2 ลกัษณะ คือ ภาวะผู้ นําเชิงตดิตามดแูลกบัภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ [10]  

อาจสรุปได้ว่า ผู้ นํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง ส่วนภาวะผู้ นํา เป็นเร่ืองของ

ความสามารถ ทกัษะ และกระบวนการท่ีผู้ นําใช้ในการนํากลุม่ให้ไปสูจ่ดุมุง่หมาย 

 ในตอนปลายทศวรรษท่ี 1960 เฮนร่ี มินซ์เบอร์ก (Henry Mintzberg) ได้อาศยัผลจาก

การวิจัยการทํางานของนักบริหารระดับสูง 5 คน  และได้พบบทบาทของการจัดการ 
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(Management Roles) ท่ีแตกตา่งกนัและหลงัจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เขาได้ประมวล

บทบาทของผู้จดัการว่าเก่ียวข้องกบังาน 3 ประเภทใหญ่ คือ (ก) การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนและ

กลุ่มคนต่างๆ (ข) การส่ือสารและให้ข้อมูล และการตัดสินใจ จากการเก่ียวข้องกับงาน 3 

ลกัษณะนี ้เขาได้ประมวลบทบาทของผู้ นําท่ีทําหน้าท่ีการจดัการเอาไว้เป็น 10 บทบาทด้วยกนั 

คือ [11-14]  

1. หวัหน้าเชิงสญัญลกัษณ์ (Figurehead) 

2. ผู้ นํา (Leader) 

3. ผู้ประสานงาน (Liaison) 

บทบาทการส่ือสารและให้ข้อมลู (Informational roles) ประกอบด้วย 3 บทบาท คือ  

4. ผู้ตดิตามเฝา้สงัเกต (Monitor) 

5. ผู้ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร (Disseminator) 

6. นกัประชาสมัพนัธ์ (Spokesperson) 

บทบาทการตดัสนิใจ (Decisional roles) ประกอบด้วย 4 บทบาท คือ  

7. นกัลงทนุ (Entrepreneur) 

8. ผู้ ปัดเป่า และแก้ไขความขดัแย้ง (Disturbance handler) 

9. คนจดัสรรทรัพยากร (Resource allocator) 

10. ผู้ เจรจาตอ่รอง (Negotiator) 

 
1.3 ผู้นํากับการสร้างทมีและเครือข่าย 
โดยพืน้ฐานแล้ว มนุษย์ต้องการอยู่เป็นกลุ่ม เป็นสงัคม ซึ่งอาจจะพึ่งพาระหว่างกัน

หรือไม่ก็ได้ ส่วนการรวมตวักนัท่ีเรียกว่า ทีม เป็นการผกูมดัร่วมกนัทําให้กลายเป็นพลงัในการ

ทํางานแบบร่วมมือกนั ไมใ่ช่การทํางานแบบตา่งคนตา่งทําเพ่ือประโยชน์ของตนเท่านัน้ ในงาน

ท่ีคนเดียวทําไมไ่ด้หรือบรรลคุวามสําเร็จได้ยากจงึเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องร่วมทีม ผลงานของทีมจึง

ให้คณุคา่มากกว่าผลรวมของงานท่ีทกุคนแล้วนํามาบวกรวมกนั ทีมงานในบางองค์การอาจใช้

คําวา่ “คณะทํางาน” แทน  

การทํางานเป็นทีม เป็นการทํางานท่ีต้องการความร่วมมือกนัของบคุคลหลายคน หรือ

หลายกลุ่ม โดยแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะมีความรู้ความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันไปเพ่ือ

ตอบสนองงานท่ีต้องทําร่วมกัน ทุกคนมีคุณค่ามีศกัดิ์ศรีและมีความสําคญัสําหรับงานและ

ทีมงาน การทํางานเป็นทีมมีความสําคญัอย่างยิ่งในยุคท่ีมีการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจสูง 
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การทํางานเป็นทีมทําให้บคุคลเกิดความปลอดภยัทางจิตวิทยาด้วย เน่ืองจากทําให้รู้สกึว่ามีผู้

คอยช่วยเหลือเกือ้กูลและให้คําปรึกษาหารือ การทํางานเป็นทีมยังเป็นการพัฒนาการ

ศกัยภาพบคุคลในการทํางานให้สงูขึน้ การกระจายความรับผิดชอบและอํานาจสัง่การให้การ

ทํางานเบ็ดเสร็จในทีมงานทัง้ระดบัการจดัการชัน้สงู ผู้บริหารลงไปจนถึงการจดัการระดบัลา่ง 

และผู้ปฏิบตังิานเป็นการสร้างความรู้สกึวา่ได้เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ขององค์การ ข้อสําคญัในการ

บริหารจดัการ คือ บทบาทและหน้าท่ีของทีมงาน ในแต่ละทีมงานต้องประสานสอดคล้องกนั

เพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีดีในการท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันในการทํางานท่ีดีในทีมงาน  นอกจากนี ้

การสร้าง “เครือขา่ย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บคุคลและองค์กร

ได้แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารรวมทัง้บทเรียนและประสบการณ์กบับุคคลหรือองค์กรท่ีอยู่นอก

หน่วยงานของตน ลดความซํา้ซ้อนในการทํางาน ให้ความร่วมมือและทํางานในลกัษณะท่ีเอือ้

ประโยชน์ซึง่กนัและกนั เสมือนการเปิดประตสููโ่ลกภายนอก 

ผู้ นําต้องสามารถจัดการทัง้ภายในทีมและสร้างเครือข่ายภายนอกทีม ผู้ นําต้องนํา

ทีมงาน เน่ืองจากการทํางานเป็นทีมนัน้ได้เป็นการนําความสามารถท่ีหลากหลายของบคุคลท่ี

เป็นสมาชิกในทีมเข้ามาทํางานร่วมกัน ดงันัน้ภาวะผู้ นําจึงไม่จํากัดอยู่เฉพาะผู้ นําทีมเท่านัน้ 

แต่สมาชิกทุกคนต้องมีความเป็นภาวะผู้ นําร่วมด้วย เพ่ือช่วยส่งเสริมการทํางานและดํารง

รักษาความเป็นทีมงานเอาไว้ ผู้ นําต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับภายนอก เช่น การ

แสวงหาความร่วมมือจากภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้ ใช้บริการ และผู้ อุปถัมภ์รายการ กลุ่ม

บุคคลภายนอกจะเป็นผู้ ให้ ข้อมูลย้อนกลับในเชิงประเมินการปฏิบัติงานของทีมงาน 

ความสมัพนัธ์ท่ีสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกนัของสมาชิกท่ีอยู่ในหน่วยงานตา่งกนัอาจทําให้

ได้รับความช่วยเหลือด้านตา่ง ๆ  ท่ีเอือ้อํานวยการปฏิบตังิานของทีม [15]  

 
2. ภาวะผู้นําของผู้นําด้านสาธารณสุข 

2.1 ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) 
ผู้ นําขององค์กรทุกแห่งมีความต้องการท่ีเหมือนกนัก็คือ ผลประโยชน์สงูสดุ หากแต่

คุณลกัษณะท่ีต่างกัน ขึน้อยู่กับมโนธรรมสํานึกไม่เท่ากัน ทําให้ระดบัของจริยธรรมต่างกัน 

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ นําแตกต่างกันไปด้วย ฉะนัน้จริยธรรมของผู้ นําจะชักนําให้เกิด

จริยธรรมขององค์กรและธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึง การมีผู้ นําท่ีมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วน

ร่วมในองค์กร ลูกค้า สงัคม  สิ่งแวดล้อมบนวิถีทางปฏิบตัิท่ีดี  มีสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

และจะสง่ผลในระยะยาว  
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การบริหารกิจการบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีปัญหาจริยธรรมมาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชมหาราชได้พระราชทานคณุธรรม 4 ประการแก่

ข้าราชการและประชาชน ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้แก่ 1) การรักษาความ

สจัจะ 2) การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤตปิฏิบตัอิยูใ่นความสจัความดีนัน้ 3) การ

อดทน อดกลัน้และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสตัย์สจุริต และ 4) การรู้จกัละวางความชัว่ 

ความทจุริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์สว่นน้อยของตน เพ่ือประโยชน์สว่นใหญ่ของบ้านเมือง 

[16-17] 

 

ปัจจุบนัในทุกหน่วยงาน มีนโยบายด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยมีการขบัเคล่ือนใน 3 ระดบั คือ ตัง้แต่

ระดับรัฐบาล ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  ทัง้หมดท่ีกล่าวในข้างต้น ต้องอาศัย

องค์ประกอบท่ีสําคญัแห่งความสําเร็จคือการสร้างผู้ นําและต้นแบบองค์กรท่ีดี การพัฒนา

ระบบคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ผู้ นําท่ีดีต้องนําความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็น

ตวัอยา่งให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ปฏิบตัติาม  และถ้าจะสร้างระบบราชการท่ีมีคณุธรรม เหลา่

ข้าราชการต้องมีคณุธรรม มีอดุมการณ์ ยดึไว้จะช่วยให้การทํางานเพ่ือชาตบ้ิานเมืองเป็นระบบ

มากขึน้ พล.เอกเปรม  ติณสลูานนท์ ได้กล่าวว่า การบริหารงานนัน้ ผู้ นําหรือผู้บริหารควรใช้

หลกัจริยธรรมคณุธรรม 7 ประการด้วยกนัคือ [16] 

1. ความซ่ือสตัย์  ท่ีไม่ใช่การปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายเท่านัน้  แต่ต้องถกูต้องตาม

จริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงควบคมุให้คนรอบตวัมีความซ่ือสตัย์ 

2. มาตรฐานทางจริยธรรมในเร่ืองของการประพฤติชอบและความซื่อสตัย์นัน้สงูกว่า

กฎหมาย ซึ่งบางเร่ืองกฎหมายเขียนว่าไม่ผิด แต่เม่ือเอามาตรฐานทางจริยธรรมมาจบัก็อาจ

ถือวา่ผิดได้ 

3. ความเป็นธรรม  ผู้ บริหารจะต้องไม่ลุแก่อํานาจใช้อํานาจเบียดเบียนผู้ อ่ืน  มี

มาตรฐานในการบริหารเพียงมาตรฐานเดียวไมใ่ช่สองหรือหลายมาตรฐาน 

4. ประสิทธิภาพต้องสอดคล้องกับจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความซ่ือสัตย์ ความ

โปร่งใส หรือความเป็นธรรม 

5. ความโปร่งใสต้องให้ประชาชนตรวจสอบการบริหารได้ การหลีกเล่ียงไม่เปิดเผย

ข้อมลู ถือได้วา่ขดัจริยธรรม 
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6. ความมัน่คง ความสมดลุจะต้องใช้จริยธรรมในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ

หรือสว่นรวม 

7. ค่านิยมของคนไทยยังนับถือความร่ํารวย คนมีช่ือเสียง เกียรติยศและฐานะ ไม่

สนใจวา่คนเหลา่นัน้ร่ํารวยมาด้วยวิธีใด  

จากการนําเสนอการใช้คณุธรรม จริยธรรม มาเป็นแนวทางการบริหารงานดงักลา่ว จึง

พอสรุปได้ว่า  การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมบริหารงานต้องเก่ียวข้องกับเร่ืองของความ

ถกูต้อง ความซ่ือสตัย์ ความโปร่งใส และไมเ่ลือกปฏิบตั ิสว่นธรรมท่ีเป็นความดี 7 ประการของ

ผู้ นําท่ีควรยึดปฏิบตัิอีกรูปแบบหนึ่งคือ ผู้ นําจะต้องมีความเช่ือในความดี และมีความละอาย

และเกรงกลวัตอ่บาป ท่ีเรียกวา่มี  “หิริ โอตตปัปะ”  

ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งทาง

การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ [17] 

1. การยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตสํานกึท่ีดี ซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

4. การยืนหยดัทําในสิง่ท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

6. การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบ่ดิเบือนข้อเท็จจริง 

7. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8. การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

9. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร การแสดงออกเชิงศีลธรรมของผู้ นํา 

นอกจากสามารถมองเห็นได้จากการประพฤติปฏิบตัิเป็นปกติแล้ว ผู้ นํายงัต้องทําให้นโยบาย

ต่าง ๆ และโครงสร้างขององค์กรด้วยค่านิยมเชิงจริยธรรม ซึ่งในงานสาธารณสุขก็สามารถ

ประยกุต์ได้และไม่มีสตูรสําเร็จใดท่ีผู้ นําสามารถใช้เพ่ือแก้ปัญหาทางเลือกทางจริยธรรม แต่มี

แนวทางดําเนินการกว้าง ๆ  ได้แก่ 
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1. ตัวผู้ นําเองจะต้องมีมาตรฐานด้านจริยธรรม  (ethical standards) และต้อง

ประพฤติปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสม่ําเสมอ การให้การเคารพต่อ

ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของคนอ่ืน 

2. ตวัผู้ นําเอง ต้องทําตวัเหมือนปรอทรับรู้ และตระหนกัถึงปัญหาทางจริยธรรมท่ีเกิด

ได้ดีโดยเฉพาะในชมุชน ซึง่ตนมีบทบาทเป็นผู้ นํา 

3. การหาทางออกต่อปัญหาเชิงจริยธรรม มีหลกัท่ีผู้ นําควรพิจารณาดงันี ้(1) ดผูลท่ี

เกิดขึน้ตามมาถ้าตดัสินใจเลือกวิธีนัน้ และให้พยายามวิเคราะห์ว่า ใครบ้างท่ีจะถกูผลกระทบ

และผลท่ีเกิดกับคนเหล่านีเ้ป็นอย่างไร (2) ตัดสินใจเลือกทางเลือกโดยอิงหลักเกณฑ์ทาง

ศีลธรรม (moral rules) เช่น เช่ือวา่ถ้าทําเช่นนัน้แล้วโลกของเราจะนา่อยูย่ิ่งขึน้ เพราะทกุคนอยู่

ในหลกัศีลธรรม (3) พยายามยึดแนวทางเอือ้อาทร เอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่น พยายามคิดว่า 

ถ้าคนท่ีอยูใ่นเหตกุารณ์นัน้เป็นตวัเรา เราอยากให้คนอ่ืนปฏิบตักิบัเราอยา่งไร เป็นต้น 

4. ปัญหาทางจริยธรรม  น่าจะมีตัวเลือกท่ี เป็นทางออกได้มากกว่าสองทาง 

(dilemmas) คือ ไมถ่กูก็ต้องผิด แตค่วรมีทางเลือกท่ีสาม (trilemmas) 

 
2.2 ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง  
ในยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีกล่าวกันว่าเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลง ทุก ๆ องค์การต้อง

เผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทัง้ในระดบัสงัคมและระดบัโลก หากมองในระดบัองค์การ 

ทกุองค์การ มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ตนเองหรืออาจจะต้องเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่ง

ขันของตน ทัง้ในจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคปัญหาต่างๆ ขององค์การ เพ่ือให้เห็น

ความสําคญัและความเร่งดว่นในการท่ีจะต้องปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงตนเอง  

ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีจะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลต่อองค์การ 

ซึ่งปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลมากคือ ภาวะผู้ นําทุก ๆ ระดับ และ

ผู้ปฏิบตังิานทกุ ๆ คนในองค์การด้วย  

แนวคิดทฤษฎีหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมากคือ “ภาวะผู้ นําการ

เป ล่ี ยนแปลง ” (Transformational Leaderships) มี ก ารศึ กษ าวิ จัย ในองค์การธุ ร กิ จ

อตุสาหกรรมทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ น ฮ่องกง สิงคโปร์ และใน

ประเทศไทยพบว่า ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงนีมี้อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการ

ปฏิบตัิงานทัง้ของกลุ่ม และของผู้ ใต้บงัคบับญัชา เจตคติต่อการทํางาน ความพึงพอใจในการ

ทํางาน ความผกูพนัต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี (Organizational Citizenship 
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Behavior : OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์การ และตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืน ๆ อีก

มากมาย  [18]  

ทฤษฎีภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง  เป็นทฤษฎีของการศกึษาภาวะผู้ นําแนวใหม่  หรือ

เป็นกระบวนทศัน์ใหม ่(New paradigm) ของภาวะผู้ นํา โดยมี เบอร์น (Burns) [19] และ แบส 

(Bass) (1985) [20] ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นทฤษฎีของการศกึษาภาวะผู้ นําแนวใหม่  เน่ืองจาก

ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทศัน์ (Paradigm shift) ไปสู่ความ

เป็นผู้ นําท่ี มีวิสัยทัศน์  (Visionary) และมีการกระจายอํานาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ 

(Empowering)  เป็นผู้ มีคุณธรรม (Moral agents)  และกระตุ้ นผู้ ตามให้มีความเป็นผู้ นํา  

ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงได้รับการมองว่าเป็นกระบวนการท่ีเป็นองค์รวม  และเก่ียวข้องกบั

การดําเนินการของผู้ นําในระดบัตา่ง ๆ ในหน่วยยอ่ยขององค์การ 

ทฤษฎีภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงในช่วงเร่ิมต้นของของแบสในปี ค.ศ.1985  แบสได้

เสนอภาวะผู้ นํา 2 แบบ คือ ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) และ

ภาวะผู้ นํ าแบบแลก เป ล่ียน  (Transactional Leadership) ซึ่ ง มี ลักษณ ะเป็นพลวัต ร 

(Dynamic) ท่ีมีความต่อเน่ืองกนัตามรูปแบบภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง  จะมีความต่อเน่ือง

จากภาวะผู้ นําแบบแลกเปล่ียนโดยผู้ นําจะใช้ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาความ

ต้องการของผู้ตามให้สงูขึน้ตอ่เน่ืองจากภาวะผู้ นําแบบแลกเปล่ียน ซึง่เป็นการแลกเปล่ียนสิ่งท่ี

ต้องการ เช่น ถ้าทํางานได้ตามเป้าหมายจะให้เงินหรือรางวลัภายนอก ตอบแทนระหว่างกัน

เพ่ือให้ผู้ตามปฏิบตัิตาม อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้ นําทัง้สองประเภทนีผู้้ นําคนเดียวกนัอาจใช้ใน

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ในเวลาท่ีแตกต่างกันได้ แต่มีการศึกษาพบว่า ภาวะผู้ นําการ

เปล่ียนแปลงจะช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขัน้ท่ีสงูกว่า ภาวะผู้ นําแบบแลกเปล่ียน  

[21] 

ต่อมา  การศึกษาพบว่าภาวะผู้ นําท่ี มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ  ภาวะผู้ นําการ

เปล่ียนแปลง และเป็นภาวะผู้ นําท่ีมีความจําเป็นต้องมีการพฒันาให้เกิดขึน้ในตวัผู้ นํา และใน

ตวัผู้ปฏิบตัิงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการท่ีผู้ นํามีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามจะ

กระทําโดยผา่นองค์ประกอบพฤตกิรรมเฉพาะ มีรายละเอียดดงันี ้[22] 

1) การมีอิทธิพลเชิงอดุมการณ์ (Idealized Influence: II ) หมายถึง ระดบัพฤตกิรรมท่ี

ผู้ นําแสดงให้เห็นในการจดัการ  หรือการทํางานท่ีเป็นกระบวนการทําให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามมี

การยอมรับเช่ือมัน่ศรัทธา ภาคภมูิใจ  และไว้วางใจในความสามารถของผู้ นํา มีความยินดีท่ีจะ
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ทุ่มเทการปฏิบตัิงานตามภารกิจ โดยผู้ นําจะมีการประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน มี

คุณธรรม และจริยธรรม เสียสละเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม  เน้นความสําคัญในเร่ืองค่านิยม  

ความเช่ือ  และการมีเปา้หมายท่ีชดัเจน  มีความมัน่ใจท่ีจะเอาชนะอปุสรรค   

2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation: IM ) หมายถึง ระดบัพฤติกรรม

ท่ีผู้ นําแสดงให้เห็นในการทํางานท่ีเป็นกระบวนการทําให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ตาม มีแรงจูงใจ

ภายในหรือมีแรงบนัดาลใจ ทํางานเพื่องานด้วยความเพลิดเพลิน มีการตัง้มาตรฐานในการ

ทํางานสงูและเช่ือมัน่ว่าจะสามารถบรรลเุปา้หมาย มีความตัง้ใจแน่วแน่ในการทํางาน  มีการ

ให้กําลงัใจและมีการกระตุ้นผู้ ร่วมงานให้เกิดแรงบนัดาลใจ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา  (Intellectual Stimulation: IS)หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี

ผู้ นําแสดงให้เห็นในการทํางานท่ีเป็นกระบวนการ กระตุ้นผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามให้เห็นวิธีการ

หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา  มีการพิจารณาวิธีการทํางานแบบเก่า ๆ ส่งเสริมให้

ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มมุต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตผุล

และข้อมลูหลกัฐาน กระตุ้นให้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  

4) การคํานึ งถึ งความ เป็น ปัจ เจกบุคคล  (Individuallized Consideration: IC) 

หมายถึง  ระดบัพฤติกรรมท่ีผู้ นําแสดงให้เห็นในการจดัการ หรือการทํางานโดยคํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบคุคล  มีการเอาใจเขามาใสใ่จเรา  มีการติดตอ่ส่ือสารแบบสองทางและเป็น

รายบคุคล   

จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลง สรุปได้วา่ ภาวะผู้ นํา

การเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีผู้ นําแสดงให้

เห็นอยา่งเป็นกระบวนการท่ีผู้ นําได้มีอิทธิพลตอ่ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตาม โดยการเปลี่ยนสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ ร่วมงานหรือผู้ ตามให้สูงขึน้ ทําให้เกิดการตระหนักรู้ใน

ภารกิจและวิสยัทศัน์ของกลุ่ม  จูงใจให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของ

พวกเขาไปสูป่ระโยชน์ของกลุม่หรือสงัคม 
 

2.3 ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทศัน์ 
ภาวะผู้ นําเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary leaderships) เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้ นําแบบ

เปล่ียนแปลงข้างต้น ทัง้นีเ้พราะผู้ นําแบบเปลี่ยนแปลงจะใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดการเพิ่ม

ความพยายามในการทํางานมากขึน้กว่าปกติ ซึง่มาจากการท่ีผู้ตามมีระดบัความมัน่ใจตอ่ผล

ของงานท่ีได้รับมอบหมายและความมุ่งมัน่ตอ่ความสําเร็จคอ่นข้างสงู ในท่ีสดุผลท่ีได้จากการ
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ทํางานก็คือ ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ ด้วยเหตนีุค้วามคาดหวงั (expectation) ของผู้

ตามจึงเป็นปัจจยัสําคญัตอ่การเพิ่มแรงจงูใจให้แก่ผู้ตาม ผู้ นําสามารถยกระดบัความตระหนกั 

(Awareness) และความรับรู้ (Consciousness) ของผู้ ตาม ถึงความสําคัญและคุณค่าของ

ผลงานท่ีต้องการ ตลอดจนสามารถเห็นแนวทางท่ีจะทําให้สําเร็จได้ โดยการทําให้ผู้ ตาม

มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะเห็นความสําคัญของประโยชน์ของทีมงานหรือของ

องค์การโดยรวม หรือการเปล่ียนระดบัความต้องการด้านแรงจูงใจของผู้ตามใหม่ ด้วยการ

ขยายกรอบของความต้องการดงักลา่วของผู้ตามให้กว้างยิ่งขึน้ 

ภาวะผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์ต้องมีความสามารถในการทํานายอนาคต มีสายตาท่ีกว้างไกล 

รักษาความยืดหยุ่นและให้อํานาจแก่บคุคลอ่ืนในการสร้างสรรค์เปล่ียนแปลงทางกลยทุธ์เท่าท่ี

จําเป็น กญุแจสําเร็จความเป็นผู้ นําเชิงวิสยัทศัน์คือความเป็นผู้ นําเชิงกลยทุธ์ท่ีสนบัสนนุการใช้

กลยทุธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การสื่อสารวิสยัท้ศน์ การบริหารแหลง่ทรัพยากร

ขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างวฒันธรรมองค์กร และการสนับสนุนการ

ก่อตัง้ทิศทางเชิงกลยทุธ์ การใช้ระบบการควบคมุและจดัให้มีการปฏิบตัอิยา่งมีจริยธรรม [23]  

การกําหนดเป้าหมายและแนวคิดท่ีชัดเจน จะช่วยให้ผู้ นําสร้างแผนงานแม่แบบ 

(blueprint of action) ท่ีตั ง้อยู่บนพื น้ฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน 

นอกจากนัน้ ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปา้หมายเท่านัน้ แต่ผู้ นําต้องได้รับ

การสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากผู้ ปฏิบัติงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้ นําต้องมี

ความสามารถนําให้ผู้ อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพนัธกิจ (Mission) วิสยัทศัน์ และส่ือสารอย่าง

ชดัเจนถึงความแตกตา่งและผลประโยชน์ท่ีผู้ปฏิบตังิานจะได้รับจากความสําเร็จในอนาคต อีก

ทัง้ยงัสามารถทําให้ผู้ปฏิบตังิานมีแรงจงูใจและรู้สกึต่ืนเต้นกบัทิศทางใหมนี่ด้้วย 

คอตเตอร์ (Kotter, 1990) กลา่ววา่ ภาวะผู้ นํามีความแตกตา่งจากการบริหารในหลาย

ด้าน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมในการนํา ภาวะผู้ นําเป็นตวัหลกัท่ีนําการขบัเคล่ือนและทําให้

เกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางท่ีนําไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ภาวะผู้ นําในองค์กรท่ีมีความ

ซบัซ้อนจะทําหน้าท่ีดงันี ้[24]   

1. กําหนดทิศทางด้วยการมองอนาคต คาดการณ์อนาคต พร้อมกับสร้างกลยุทธ์ท่ี

นําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ เพ่ือให้องค์กรเกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นไปตามวิสยัทศัน์ท่ีกําหนด 

2. วางแนวทางให้แก่บุคลากรโดยส่ือสารให้ผู้ ร่วมงานทุกคนท่ีจําเป็นจะต้องเข้ามา

ร่วมมือกนัเข้าใจวิสยัทศัน์ร่วมกนั เพ่ือนําองค์กรไปสูค่วามสําเร็จ 
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3. จูงใจและจุดประกายให้ผู้ ร่วมงานมีการเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีกําหนด ภายใต้

สภาพการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวางการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลกัการพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับ

ความต้องการของมนษุย์ คา่นิยม และอารมณ์ 

คอตเตอร์ แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ นํากบัผู้บริหารจดัการ กล่าวคือ “การ

บริหารเป็นการจดัการกบัความสลบัซบัซ้อน แต่การนําเป็นการจดัการกบัความเปล่ียนแปลง 

[60]  ผู้ นําสร้างระเบียบปฏิบัติ วางแผนงาน แผนงบประมาณ และสร้างรายละเอียดเป็น

ขัน้ตอนกําหนดตารางเวลาและผลลพัธ์ จดัหาทรัพยากรท่ีจําเป็นในการทํางาน สร้างทิศทาง

การทํางานกําหนดวิสยัทศัน์ ในอนาคตและสร้างกลยทุธเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีจําเป็น

เพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ พฒันาเครือข่ายบคุคลเพ่ือนําไปสูค่วามสําเร็จตามระเบียบปฏิบตัิ จดักลุ่ม

งานและวางตวับุคคล สร้างระบบโครงสร้างเพ่ือทําให้แผนงานตามท่ีกําหนดไว้ วางตวับุคคล

แต่ละคน กระจายงานความรับผิดชอบและอํานาจปกครองเพื่อให้งานท่ีวางไว้สําเร็จ สร้าง

รูปแบบและระบบการประเมินการปฏิบตังิาน รวบรวมบคุคล ส่ือสารให้เกิดความเข้าใจตรงกนั

ในงานท่ีต้องทําสร้างความร่วมมือ ใช้การโน้มนําให้เกิดการทํางานเป็นทีม เกาะเก่ียวกนัสร้าง

ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ร่วมกัน และวางยุทธศาสตร์เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือ จัดการ 

ควบคุมและแก้ปัญหากําหนดผลลพัธ์และวางแผนงาน กําหนดรายละเอียดของงาน ดูแล

ความคลาดเคล่ือนและเตรียมการแก้ไขจดัการแก้ไขปัญหา ใช้การจงูใจและสร้างพลงัท่ีจะฝ่า

ฟันอปุสรรคท่ีขดัขวางการเปล่ียนแปลง เอาใจใส่ใจความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ ผลลพัธ์

จดัให้มีการกําหนดระดบัของความคาดหวงั การสัง่การและกํากบัความคงท่ีของผลผลิตตาม

ความคาดหวงัของตลาดและลูกค้า ให้ต้องเป็นไปตามเวลาและตามงบประมาณ ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในระดบัสงูมีการปรับเปล่ียนไปในทางท่ีเกิดประโยชน์ เช่น สร้างผลผลิตใหม ่

ท่ีลกูค้าพอใจมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัผู้ ทํางานท่ีจะทําให้องค์กรสามารถเข้าสูก่ารแขง่ขนัได้  
ภาวะผู้นําของผู้นําด้านสาธารณสุข 
ฮาร์ทอก และ คูปแมน (Hartog & Koopman, 2001: 178) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะ

ผู้ นําส่วนใหญ่มกัจะมีพืน้ฐานทางวฒันธรรมของประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะ

วฒันธรรมอเมริกนัท่ีลกัษณะบางอย่างแตกต่างจากวฒันธรรมในประเทศอ่ืนๆ เช่น การเน้นท่ี

ปัจเจกบุคคล ในขณะท่ีบางวฒันธรรมลกัษณะการรวมกลุ่มทางสงัคมจะมีความโดดเด่นกว่า 

แต่ก็ยังมีการนําทฤษฎีเหล่านีม้าตีความโดยปราศจากการประยุกต์ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีกําลงัพฒันาท่ีคอ่นข้างจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดัจากประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือประเทศท่ีพฒันาแล้วอ่ืนๆ [25]   
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นอกจากนัน้ ฮาร์ทอก และ คปูแมนยงัได้อภิปรายว่า ในประเทศท่ีกําลงัพฒันาควรให้

ความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงองค์กรมากกว่าการให้ความสําคัญกับการรักษาสภาพท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีการแสดงความคิดเห็นว่า บทบาทของผู้ นําท่ีมี

ความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership Role) มีความสําคัญต่อองค์กรในประเทศ

กําลังพัฒนา โครงการวิจัยโกลบ (GLOBE ท่ีเป็นการศึกษาในระยะยาวใน 60 ประเทศ มี

วตัถุประสงค์เพ่ือค้นหาคุณสมบตัิร่วมของภาวะผู้ นําท่ีเหมือนกันในทุกวฒันธรรม และเพ่ือ

ค้นหาคณุสมบตัิของภาวะผู้ นําท่ีเป็นท่ียอมรับในต่างวฒันธรรม ซึ่งได้ผลโดยสรุปว่า หลายๆ 

คณุสมบตัิท่ีเหมือนๆ กนัในทุกวฒันธรรมสะท้อนภาวะผู้ นําแบบใช้ความสามารถพิเศษ สร้าง

แรงบันดาลใจ  และมีวิสัยทัศ น์ ก ว้างไกล  (charismatic, inspirational, and visionary 

leadership) นอกจากนัน้ ผู้ นําท่ีมุง่การทํางานเป็นทีม (Team-oriented leadership) มุง่ความ

เป็นเลิศ (being excellence oriented) เด็ดขาด (decisive) เฉลียวฉลาด (intellingent) และ

ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบ win-win (a win-win problem solver) ก็มีลักษณะเป็นคุณสมบัติร่วม

เช่นกนั  [25] 

จากผลการศึกษาของกรานและวากาบายาชิ (Graen & Wakabayashi) ท่ีศึกษา

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นและอเมริกัน ในองค์กรท่ีมีการลงทุนข้ามชาติ โดย

ประกอบด้วยผู้ปฏิบตัิงานทัง้ญ่ีปุ่ นและอเมริกนัทํางานร่วมกนั ปรากฏว่า ผู้จดัการของทัง้สอง

ชาติมีลกัษณะของวฒันธรรมในการทํางานบางอย่างท่ีแตกต่างกนั ซึ่งได้มีการเสนอทางออก

โดยการให้ทัง้สองฝ่ายต่างเรียนรู้วฒันธรรมของกันและกัน แล้วร่วมกันสร้างวฒันธรรมของ

องค์กรซึง่เป็นวฒันธรรมร่วมกนัขึน้มา [26] 

เฮาส์ ไรท์ และอดิทยา (House, Wright และ Aditya) และบอนกับสมิธ (Bond และ

Smith) ได้อภิปรายว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความคาดหวังและการ

ตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมของบคุคล ทศันคติท่ีมีต่อคนวฒันธรรมอ่ืน และรูปแบบการ

มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม อีกทัง้อิทธิพลทางวฒันธรรมยงัมีผลกระทบต่อรูปแบบภาวะผู้ นําท่ีมี

ประสิทธิผล ซึง่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบภาวะผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จควรจะต้องขึน้กบัปัจจยั

ด้านวฒันธรรมด้วย ตัง้แตมี่การเร่ิมต้นศกึษาภาวะผู้ นําอย่างเป็นแบบแผนตามระเบียบวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีการศึกษาและแนวคิดเกิดขึน้มากมาย แต่

อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ มีผู้ ใดสามารถสรุปได้ว่า  รูปแบบผู้ นําแบบใดท่ีจะทําให้ผู้ นํามี
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ประสิทธิภาพสงูสุด [26] ทัง้นี ้เพราะภาวะผู้ นํานัน้เป็นเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กับตวัแปรจํานวนมาก

และมีลกัษณะเปล่ียนแปลงเสมอ 
 
2.4 รูปแบบภาวะผู้นําสาํหรับการพัฒนางานสาธารณสุข  
ภาวะผู้ นําในงานสาธารณสุขมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากภาวะผู้ นําขององค์กรอ่ืนๆ 

เพราะการบริหารงานสาธารณสขุเป็นรูปแบบการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัความชํานาญการและ

ทกัษะในการจดัการด้านงานสาธารณสขุ นอกจากนีผู้้ นําในงานสาธารณสขุจะต้องมีปรัชญา

ของการจดังานสาธารณสขุท่ีตอบสนองการดแูลสขุภาพสาธารณะ เพ่ือสงัคมและประเทศชาต ิ 

ภาวะผู้ นําเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic leadership) ความสามารถของผู้ นํา ท่ี มี

ยุทธศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นในยุคท่ีการเรียนรู้เสมือนจริงได้เกิดขึน้ในโลกของงานสาธารณสุข 

คาล์ดเวลล์ (Caldwell et al, 2003) ซึง่ได้นําเสนอยทุธศาสตร์ 5 ประการ ดงันี ้[27-28]   

1) การมีวิสัยทัศน์ของผู้ นําและการได้รับการยอมรับว่ามีวิสัยทัศน์ท่ีมองเห็น

ความสําคญัของการจดังานสาธารณสขุเพ่ือมวลชนเพ่ือการพฒันาประเทศ 

2) ด้านการส่ือสารข้อมูลและแนวคิดนัน้ ผู้ บริหารต้องเป็นผู้ ท่ีมีทักษะในการ

ส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างดี ตลอดจนต้องสร้างช่องทางในการสื่อสารให้หลากหลายเพ่ือ

แสดงวิสยัทศัน์ให้เดน่ชดั โดยใช้ยทุธศาสตร์การสื่อสาร (Strategic conversation) 

3) ด้านการร่วมมือ การปฏิบตัิต่อกนัก่อให้เกิดความร่วมมือหรือขดัแย้งได้เท่า ๆ 

กนั การพดูท่ีแสดงความเป็นกนัเองมีความสําคญัยิ่งตอ่การสร้างเครือข่ายของการทํางาน การ

แสดงความอ่อนน้อมต่อกนั ในบางวฒันธรรมการแสดงออกแบบญาติพ่ีน้องเป็นวฒันธรรมท่ี

ยดึถือกนัอยู ่

4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดงานสาธารณสุขและมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนอย่างแท้จริง สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างโรงพยาบาล 

ศนูย์สขุภาพกับชุมชน ให้ชุมชนมีความเช่ือถือในคณุภาพของการจดังานสาธารณสขุและให้

สถาบนัเป็นศนูย์การเรียนรู้ชมุชนได้ 

5) การควบคมุดแูลและการประเมินคณุภาพ และการให้บริการ ด้วยระบบการ

ประเมินแบบครบวงจร  

ภาวะผู้ นําของผู้ นําด้านสาธารณสุขในสังคมไทย ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ

เหลา่นี ้คือ [29] 
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1) วิสยัทศัน์ (Vision) ผู้ นํากลยุทธ์เชิงกลยุทธ์จะต้องให้ความรู้สึกของทิศทาง

แก่องค์กรและให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรควรจะไปท่ีตรงไหน นอกจากนีผู้้ นําจะต้อง

ถ่ายทอดวิสยัทศัน์อยา่งสมา่เสมอ จนวิสยัทศัน์ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

2) ความมุ่งมัน่ (Commitment) ผู้ นําเชิงกลยุทธ์จะมีความมุ่งมัน่ต่อวิสยัทัศน์

ขององค์กรและจะกระทําโดยการนําและเป็นตวัอยา่งแก่สมาชิกขององค์กร 

3) ความรอบรู้ (Being Well Informed) ผู้ นําเชิงกลยุทธ์ต้องสร้างเครือข่าย 

แหล่งข้อมลูท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีทําให้รอบรู้สิ่งท่ีกําลงัเป็นเป็นยู่ภายในองค์กร 

โดยใช้หลายๆ ช่องทางซึง่ไมต้่องพึง่พาช่องทางข้อมลูท่ีเป็นทางการอยา่งเดียว 

4) การให้อํานาจ (Empowerment) ผู้ นําเชิงกลยุทธ์จะเป็นผู้ มอบหมายท่ี

เช่ียวชาญ โดยยอมรับว่าการให้อํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีจะตดัสินใจจะเป็นเคร่ืองมือการจงูใจท่ีดี

อย่างหนึ่งด้วย การมอบหมายจะมีเหตุผลเม่ือการตัดสินใจควรถูกกระทําโดยบุคคลท่ีต้อง

ดําเนินการ 

5) การเมืององค์กร (Organizational Politics) ผู้ นําเชิงกลยทุธ์จะใช้อํานาจของ

การบริหารอย่างชาญฉลาด และเช่ียวชาญ โดยการสร้างความเห็นพ้องต้องกันต่อความ

คิดเห็นแทนการใช้อํานาจกดดนัความคิดเห็น โดยการกระทําตวัเหมือนเป็นสมาชิกเป็นผู้ นํา

แบบประชาธิปไตย 

6) ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Intelligence) ประกอบด้วย  การ

ตระหนกัตนเอง การควบคมุตนเอง การจงูใจ ความรู้สกึร่วม และทกัษะทางสงัคม   

จิม คอลลิน (Collins) ผู้ เช่ียวชาญระดบันานาชาติเก่ียวกับภาวะผู้ นํา ชีว้่ากุญแจสู่

ความสําเร็จสําหรับองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน สิ่งท่ีเขาใช้เง่ือนไขการบริการ "ระดบั 5" คือ

ผู้ นําท่ีสามารถผสมผสานความขดัแย้งและความอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนตวั กบัมีความเป็นมือ

อาชีพ และจะทําให้การตดัสนิใจท่ีเกิดขึน้ถกูต้อง ผู้ นําทางสาธารณสขุในระดบั 5 ท่ีจิม คอลลิน 

เรียกวา่ "มหาบรุุษทางสาธารณสขุ" (public health superheroes) จากการตอบแบบสอบถาม

นกัสาธารณสขุประมาณ 3,000 คน ผู้ซึง่ได้รับเชิญให้เสนอช่ือ มหาวีรบรุุษทางสาธารณสขุของ

พวกเขา  พบว่า ใน 10 คน จากคนท่ีเสนอช่ือเข้าชิง 3 ใน 10 ทํางานในต่างประเทศ 3 ใน 10 

ทํางานระดับชาติ และ 4 ใน 10 ทํางานในท้องถ่ิน คําถามท่ีมุ่งเน้นไปท่ีวิธีการท่ีประสบ

ความสําเร็จ ลักษณะทั่วไปท่ีระบุใน"มหาวีรบุรุษทางสาธารณสุข” คือ "ผู้ เป็นเครือข่าย 
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(Networker) การเช่ือมตอ่" ความสามารถในการ "วางชิน้สว่นของจ๊ิกซอว์" นกัสาธารณสขุเป็น

เลศิในการบริหารด้วยความรู้สกึท่ีเป็นวิชาชีพ และกระตือรือร้นในการพฒันาวิชาชีพ [30]   

ผลการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ ได้ให้ข้อแนะสามประการในการฝึกอบรมและพฒันา

ผู้ นําทางสาธารณสขุ [31]  

1)  โครงการพฒันาผู้ นําควรจะมีการกําหนดเปา้หมายไปยงับคุคลผู้ซึง่อยู่ในตําแหน่ง

การจัดการท่ีแคบไปสู่ตําแหน่งเป็นผู้ นําสาธารณสุข เช่น โครงการท่ีสามารถเรียนรู้จาก

หลกัฐานในพืน้ท่ีด้านนอกของสาธารณสขุ  

2) การฝึกอบรมทางสาธารณสขุจําเป็นต้องให้ความสําคญัตอ่การทําความเข้าใจและ

โครงสร้างของอํานาจและการใช้อํานาจ (constructs of power and authority) ในช่วงของ

การก่อตัง้การพัฒนาทักษะท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบาย  แต่ยังไม่มีการระบุสิ่งร่วมกันของ

สาธารณสขุ คณุค่า และการเรียนรู้ร่วมกนัของต่างประเทศ และนโยบายสาธารณสขุระหว่าง

ประเทศมากขึน้ และหลายประเทศท่ีมีปัญหาท่ีคล้ายกนั แตส่าธารณสขุยงัเป็นสาขาเลก็ ๆ ใน

หลายประเทศ  

3) บทเรียนและการปฏิบตัิท่ีดีควรใช้ร่วมกนัสม่ําเสมอและกว้างขวางสําหรับผู้ นําจาก

ภายในงานสาธารณสขุ การปรับแนวทางการฝึกอบรมผู้ นําทางสาธารณสขุเก่ียวกบัความเป็น

ผู้ นําและช่วยให้เกิดการเล่ือนระดบัความเป็นผู้ นําต่อไป สําหรับผู้ ท่ีมาจากนอกวิชาชีพ ให้อยู่

ในระดับ 5 ผู้ นําท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็น

พนัธมิตรสําหรับวาระการประชมุสาธารณสขุ 

ภาวะผู้ นําเป็นความสามารถของผู้ นําในการบนัดาลใจให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มมีความ

ปรารถนาจะทํางาน หากพิจารณาจากรูปแบบมีได้ 2 ลกัษณะ  คือภาวะผู้ นําท่ีเป็นทางการ กบั

ไม่เป็นทางการ ภาวะผู้ นําท่ีเป็นทางการจะเกิดขึน้ เม่ือผู้บริหารเป็นผู้ นําโดยการใช้อํานาจ

หน้าท่ีท่ีเป็นทางการ ส่วนภาวะผู้ นําท่ีไม่เป็นทางการจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลท่ีไม่มีอํานาจหน้าท่ี

หรือตําแหน่งท่ีเป็นทางการ แต่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนแต่ถ้าพิจารณา

จากพฤตกิรรมจะมี 2 ลกัษณะ คือ ภาวะผู้ นําเชิงตดิตามดแูลกบัภาวะผู้ นําเชิงกลยทุธ์ 

ภาวะผู้ นําของผู้ นําด้านสาธารณสุขในสงัคมไทยควรประกอบด้วยความมีลกัษณะ

พิเศษ มีวิสัยทัศน์ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และปลูกฝังค่านิยม มีความสามารถในการ

กระตุ้ นการใช้ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ การมุ่งความสัมพันธ์ เป็นรายคน และการ



ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  270 
 

  
 

เสริมแรงทัง้ทางบวกและทางลบอยา่งเหมาะสม มีทกัษะด้านการจดัการ ทํางานได้หลากหลาย 

เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตนและมีคณุธรรม จริยธรรม 

 
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ก า รบ ริห า รท รัพ ย า ก รม นุ ษ ย์  (Human Resource Management) เ ร่ิ ม จ า ก

กระบวนการเพ่ือให้ได้มา และเพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคล เพ่ือให้เขาเหล่านัน้ได้

ทํางานอย่างเต็มความสามารถ เป็นการทําให้บุคคลในองค์กรสามารถปรับตวัและเอาชนะ

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากองค์กรท่ีกําลงัเปล่ียนแปลง โดยการใช้ทกัษะจงูใจ และการมีส่วนร่วม 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้คนยอมรับองค์กร 

การบริหารทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ์ (Strategic human resource management) 

ได้ประยุกต์แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กร ซึง่รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์จะมีคณุลกัษณะ ดงันี ้[32]  

1. การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กร ซึ่งเป็นทัง้โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กร เช่น กฎหมาย 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและประชากร การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น 

ในการกําหนดกลยทุธ์ของกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนําเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับ

สภาพแวดล้อมมาประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยจะใช้มาตรการเชิงรุกกับ

โอกาสท่ีจะเกิดขึน้ ขณะเดียวกนัพยายามหาวิธีการแก้ไขขจดัอปุสรรคให้หมดไป 

2. การยอมรับอิทธิพลของการแข่งขันและความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของ

ตลาดแรงงาน องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนัและความเคล่ือนไหวในตลาดแรงงาน 

เช่น การจูงใจ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกือ้กลู การเปล่ียนแปลงอตัราค่าจ้าง อตัราการ

ว่างงาน สภาพการทํางานและช่ือเสียงของคู่แข่ง เป็นต้น องค์ประกอบต่างๆ เหล่านีจ้ะส่งผล

กระทบถึงการตดัสนิใจด้านทรัพยากรมนษุย์และขณะเดียวกนัก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั 

3. การเน้นแผนระยะยาวแนวคิดของการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กรจะมุ่งเน้น

เปา้หมายในอนาคต และทิศทางการปฏิบตัิงานในระยะยาว จงึต้องมีการกําหนดวิสยัทศัน์ของ

องค์กรให้ชดัเจน ตอ่จากนัน้จะกําหนดกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนษุย์เพ่ือผลกัดนัให้มีการ

ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ท่ีได้กําหนดไว้ เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ลงสู่การ

ปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม 
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4. การเน้นการพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือก กลยุทธ์ท่ีกําหนดจะได้มาจาก

ทางเลือกหลายๆ ทาง โดยมีผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะมีสว่นร่วมในการเสนอทางเลือกในการดําเนินการ

ไปสู่เป้าหมายในอนาคตท่ีกําหนดไว้ และการตดัสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุในบรรดาทางเลือกทัง้หมดท่ีมีอยู ่

5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือบุคลากรทุกคนในองค์กร นับตัง้แต่ผู้ปฏิบตัิงานระดบัปฏิบตัิการ 

จนกระทัง่ถึงผู้บริหาร  

 ตามพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ยดึระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Mangement)  เป็นกรอบแนวทางการพิจารณาเล่ือน

เงินเดือน โดยยึดหลกัผลงานและหลกัสมรรถนะ โดยหน่วยงานราชการจะต้องมีระบบการ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานระดบับุคคล และระบบการประเมินสมรรถนะระดบับุคคล รองรับ

ระบบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการเพ่ือเล่ือนเงินเดือน ตามแนวทางท่ี ก.พ.และสว่นกลาง

กําหนด [33] สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  ได้วางระบบการจัดทําระบบงบประมาณแบบ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ(Performance Base Budgeting System: PBBS)  และแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาด้านสขุภาพ ตลอดทัง้ระบบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานทัง้ระดบัองค์กร เพ่ือให้

การพฒันางานด้านสขุภาพของจงัหวดับรรลผุลสมัฤทธ์ิ 
 
3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากร

มนุษย์แบบดัง้เดิม ซึ่งมุ่งเน้นหน้าท่ี (Function) เป็นส่วนใหญ่  และแต่ละหน้าท่ีจะมีการ

ดําเนินงานอย่างเป็นอิสระ แตใ่นแนวคิดของการบริหารเชิงกลยทุธ์นัน้ผู้ อํานวยการฝ่ายทกุคน

จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร (Management team) แผนภาพ ได้อธิบายความแตกต่าง

หลักๆ ของทัง้ 2 แนวทางไว้ ได้แก่ การวางแผน อํานาจขอบเขตของภารกิจ การตัดสินใจ 

การบรูณาการกบัภารกิจอ่ืนๆ และการประสานงาน 

ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ [34] 

1. การออกแบบงาน คือการนําภารกิจขององค์กรมาแยกออกไปตามลกัษณะเฉพาะ

ของงานเพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ให้ซํา้ซ้อนกัน และง่ายต่อการ

จดัหาคนมาทํางาน ตามตําแหน่งเหลา่นัน้ 
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2. การวิเคราะห์งาน คือ การศึกษาค้นคว้าหารายละเอียดของตําแหน่งงานท่ี

ออกแบบไว้นัน้ จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนคณุสมบตัิจึงจะสามารถ

ปฏิบตังิานในตําแหน่งนัน้ได้อยา่งเหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพ 

3. การวางแผนกําลงัคน เป็นการคํานวณหาปริมาณของผู้ปฏิบตัิงานท่ีพอเหมาะท่ี

จะมาปฏิบตัภิารกิจท่ีมีอยูใ่นแตล่ะตําแหน่งงาน ทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต 

4. การสรรหาและคัดเลือก เป็นกระบวนการท่ีจะหาคนท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

ลกัษณะเฉพาะของตําแหน่งงานท่ีองค์กรต้องการให้เข้ามาทํางานในตําแหน่งท่ีว่างดงักลา่วได้

ครบถ้วนและตรงตามเวลาท่ีต้องการ 

5. การบรรจุแต่งตัง้ ปฐมนิเทศ และทดลองงาน เป็นกระบวนการรับผู้ปฏิบัติงาน

ใหม่ขององค์กร ท่ีจะต้องทําสัญญาว่าจ้างให้เข้ามาทํางานในตําแหน่งท่ีว่าง พร้อมกับให้

คําแนะนําชีแ้จงเก่ียวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และทดลองทํางานชั่ว

ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมกบังานท่ีจะทําหรือไม่ ก่อนบรรจเุข้าเป็น

ผู้ปฏิบตังิานประจําขององค์กรตอ่ไป 

6. การสร้างแรงจูงใจ คือ การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความพยายามท่ีจะทํางาน

อย่างเต็มความสามารถ โดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการทํางานมาใช้กับผู้ ปฏิบัติงาน ให้

เหมาะสมตามลกัษณะของแตล่ะบคุคล 

7. มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อส่ือสารในองค์กร เป็นการนําเอาความรู้ด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และการติดต่อส่ือสารของบุคคลมาอบรมผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้มี

ความชํานาญในการตดิตอ่กบับคุคลและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 

8. การสร้างทีมงาน คือ ความพยายามของผู้บริหารท่ีจะทําให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคนได้

มีความเข้าใจรักใคร่ เป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกัน และช่วยกันทํางาน ด้วยความเต็มใจ และมี

ความสขุกบัการทํางานร่วมกนั 

9. การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นกระบวนการท่ีจะตรวจสอบความสามารถใน

การทํางานของผู้ปฏิบตังิาน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข การทํางานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

10. การฝึกอบรมและพฒันา เป็นกระบวนการท่ีจะเพิ่มพนูประสิทธิภาพการทํางาน

ของผู้ปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ ด้วยการให้ผู้ปฏิบตัิงานเข้าฝึกอบรม ในโอกาสต่างๆ ตามความ

เหมาะสม และตอ่เน่ือง 
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11. การพิจารณาความดีความชอบ การโยกย้าย และการให้พ้นจากงาน เป็น

กระบวนการท่ีองค์กรดําเนินการเพ่ือตอบแทนให้กับผู้ปฏิบตัิงานท่ีทํางานให้กับองค์กร ด้วย

การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง เงินเดือน เล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีให้สงูขึน้ สว่นการโยกย้ายเป็นไปตาม

ความเหมาะสม ความจําเป็นของหน่วยงาน และการให้พ้นจากงานเป็นไปตามระเบียบการพ้น

จากงานขององค์กร 

12. การจ่ายค่าตอบแทน  เป็นกระบวนการคิดอัตราค่าจ้างตอบแทน  และ

ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจ

บคุคลภายนอกให้ยินดีจะเข้ามาร่วมงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบตังิานภายในเตม็ใจท่ีจะทํางาน 

13. การบํารุงรักษาสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั เป็นการดแูลรักษาสขุภาพ

อนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้มีความแข็งแกร่งทัง้ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ทํางานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ การปอ้งกนัอบุตัภิยัท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการทํางานซึง่เป็นสาเหตขุองการสญูเสีย

ทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิ 

14. กฎหมายเก่ียวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการวา่จ้างแรงงาน งานวินยัและการลงโทษ  
 
3.3 ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ [35]  

1. องค์กรท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถจะทําให้องค์กรพัฒนา

และเจริญเติบโต ถ้าผู้บริหารทรัพยากรมนษุย์เช่ือและยอมรับข้อความนี ้จะดําเนินการสรรหา 

คดัเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบังานเข้ามาอยู่ในองค์กร ทําให้องค์กรไม่

เกิดปัญหาการปฏิบตังิานให้บรรลแุผนงานท่ีกําหนดไว้ 

2. องค์กรประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และ

ระหว่างสมาชิกกบัผู้บงัคบับญัชาระดบัต่าง ๆ แล้ว จะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในองค์กร จาก

ความคิดดังกล่าว จะเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ดําเนินการพัฒนา

ประสิทธิภาพ การส่ือสาร การสร้างขวัญ กําลังใจให้แก่มวลสมาชิก เพ่ือก่อให้เกิดความ

จงรักภกัดีตอ่องค์กร 

3. การจัดให้บุคคลได้ทํางานตรงกับความสามารถของตน จะเกิดความพึงพอใจ

และมีความสขุในการทํางาน แนวความคิดนีค้ล้ายข้อแรกแตกตา่งตรงท่ีเน้นบคุคล ฉะนัน้ การ

พฒันาบคุลากร การเล่ือนตําแหน่งและการโยกย้าย ควรคํานึงถึงแนวคิดนี ้เพ่ือก่อให้เกิดผลดี

ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร 
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4. บุคคลท่ีเข้ามาทํางานในองค์กรนัน้ มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาให้องค์กร

เจริญเตบิโต 

5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกกบัองค์กร องค์กรกับ

สงัคมและก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีตอ่กนัและสร้างความสงบสขุแก่สงัคมโดยสว่นรวม 

6. สภาพสงัคมมีการพฒันาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนัน้ เทคโนโลยีและวิทยาการ

ใหม่ๆ  และความทนัสมยัในความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญั 

7. องค์กรเป็นระบบหนึ่งท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนัน้ ควรมีการพิจารณา

จดัหาเงินทดแทน เม่ือสมาชิกในองค์กรเกิดอนัตรายต่างๆ ขณะปฏิบตัิงาน และเม่ือทํางาน

ครบเกษียณท่ีจะต้องออกจากงาน ทัง้นีเ้พ่ือให้สมาชิกเหลา่นีมี้ความสขุใจ มัน่คง ขณะเดียวกนั

การดําเนินกิจกรรมในลกัษณะนี ้ยงัส่งผลสะท้อนกลบัให้บุคคลท่ีกําลงัปฏิบตัิงานมีกําลงัใจ

และมองเห็นได้ว่ามีการเอาใจใสพ่วกตน อนัเป็นการเพิ่มความจงรักภกัดีตอ่องค์กรและยงัเป็น

การสร้างความรู้สกึท่ีดี ยอมรับ และศรัทธาองค์กรมากยิ่งขึน้  

8. การสร้างความยุติธรรมในองค์กร จะช่วยให้องค์กรอยู่รอด มีความมั่นคงและ

ก้าวหน้า การท่ีจะสร้างความยุติธรรม ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่นจะต้องมีข้อมูล

เก่ียวกบัผู้ปฏิบตัิงานทุกคน ตัง้แต่ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการทํางาน และลกัษณะเฉพาะของ

แตล่ะคน เพ่ือช่วยให้สามารถตดัสนิใจในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของแตล่ะคน เป็นต้น

วา่ การเล่ือนตําแหน่งการเปล่ียนงาน เปล่ียนหน้าท่ี เป็นต้น นอกจากนัน้ในกรณีท่ีผู้ปฏิบตังิาน

กระทําความผิด ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกบัทกุคนเท่าเทียมกนั 
 
3.4 การประกันความเป็นธรรมและสิทธิการร้องทุกข์ 

3.4.1 สิทธิในการร้องทุกข์  
สิทธิในการร้องทุกข์ เป็นการให้สิทธิบุคคลตามแนวความคิดของหลักการ

บริหารงานบุคคลท่ีว่าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะมีผู้บริหารท่ีมีความสามารถ

หรือประสทิธิภาพเพียงใดก็ตาม ก็ไมส่ามารถท่ีจะบริหาร หรือควบคมุดแูลบคุคลในองค์การให้

ได้รับความสุข ความพอใจได้เท่าเทียมกันทุกคน เพราะแต่ละคนก็มีสภาพจิตใจ ความรู้สึก 

หรือความต้องการแตกต่างกัน เม่ือบุคคลในองค์การเกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือเห็นว่าตน

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเร่ืองใดก็ตาม ผลการปฏิบตัิงานของบุคคลนัน้ย่อมจะตกต่ําลง ซึ่ง

อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์การโดยส่วนรวมได้ จึงได้มีการกําหนดวิธีการให้บคุคลใน

องค์การได้ระบายความรู้สึกคบัข้องใจ หรือความรู้สึกไม่พอใจ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร
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นํามาพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ และให้ฝ่ายบริหารได้สํารวจแก้ไขความบกพร่องของ

ตนในเร่ืองต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างฝ่ายบริหารและบุคคลใน

หน่วยงาน ทําให้เกิดขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน  การร้องทกุข์ของข้าราชการพลเรือน 

ตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนนีเ้ป็นบทบญัญัติท่ีกําหนดหลกัเกณฑ์ เพ่ือให้หลกัประกนัแก่

ข้าราชการ ฉะนัน้ หากเรามีระบบและกระบวนการร้องทกุข์ท่ีเป็นธรรม เหมาะสมแล้ว ก็จะช่วย

ให้มีหลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ข้าราชการอยา่งแท้จริง 

วินยัข้าราชการ เป็นแบบแผนความประพฤติท่ีกําหนดให้ข้าราชการควบคมุตนเอง 

และควบคมุผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ประพฤตดีิปฏิบตัดีิละเว้นการประพฤตใินทางไมช่อบไมค่วร 

การบริหารงานบคุคลเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะทําให้การปฏิบตัิราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล การบริหารงานบุคคลต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบ

แผน ธรรมเนียม นโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลมีหน้าท่ีราชการจะต้องปฏิบัติให้

ประสานสอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือแนวทางปฏิบตัิท่ี

กําหนดไว้ให้ปฏิบตัิตามหลกัการบริหารงานบุคคลท่ีดี จะต้องมีหลกัประกนัของข้าราชการ 2 

ประการ คือ หลกัประกนัตามระบบคณุธรรม (Merit System) และหลกัประกนัด้านกฎหมาย 

ดงันี ้ [33] 

1. หลกัประกันตามระบบคณุธรรม เป็นหลกัประกนัขัน้พืน้ฐานท่ีให้ความคุ้มครอง

และความเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ หลักของระบบคุณธรรมมี

หลกัการท่ีสําคญั 4 ประการ  ได้แก่ 

1) หลักความเสมอภาค (Equality of opportunity) คือการเปิดโอกาสให้

บคุคลทัว่ไปท่ีมีคณุสมบตัิครบตามประกาศเข้าสอบแข่งขนั เพ่ือทําการคดัเลือกโดยเท่าเทียม

กัน ไม่มีการแบ่งชัน้วรรณะ ศาสนา เพศ แต่อย่างใด และกําหนดแนวทางการพิจารณาจ่าย

ค่าตอบแทนแก่ผู้ ปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันจะได้รับ

คา่ตอบแทนเท่าเทียมกนั 

2) หลักความสามารถ (Competence) เป็นหลักในการพิจารณาความรู้ 

ความสามารถของผู้ ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ  โดยคัดเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเหมาะสมกบัตําแหน่งให้เข้ามารับราชการ และสนบัสนนุให้มีการเล่ือนเงินเดือน 

เล่ือนตําแหน่งความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการเพ่ือความก้าวหน้าตอ่ไป 
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3) หลักความมั่นคง (Security of tenure) เป็นหลักประกันความมั่นคงแก่

ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการมีขวัญและกําลังใจท่ีดี และตราบใดท่ีข้าราชการยังมีความรู้ 

ความสามารถปฏิบตัิราชการเป็นประโยชน์ต่อชาติ ก็จะไม่ถกูให้ออกจากราชการไม่ว่าเหตผุล

ส่วนตวัหรือเหตผุลทางการเมือง นอกจากนัน้ ยงัมีข้อกําหนดเก่ียวกบัเวลาการปฏิบตัิราชการ 

การเกษียณอายรุาชการ และสวสัดกิารตา่ง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการมีความมัน่คงและมัน่ใจในการ

ประกอบอาชีพ 

4) หลกัความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เพ่ือให้ข้าราชการ

ปฏิบตัิงานโดยไม่ต้องกังวลถึงอํานาจทางการเมืองท่ีจะเข้ามาแทรกแซง และป้องกันการใช้

ตําแหน่งหน้าท่ีราชการเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

2. หลักประกันด้านกฎหมาย หลักประกันความมั่นคงและความเป็นธรรมใน

สถานภาพของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการมีความมัน่ใจในการปฏิบตัิราชการวา่จะไม่ถกูกลัน่

แกล้ง หรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการ หรือถกูสัง่ลงโทษโดยไม่ชอบธรรม ดงันัน้ พระราชบญัญตัิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงได้กําหนดหลกัประกันตามกฎหมายให้แก่ราชการ 

ดงันี ้

1) การอทุธรณ์  หมายถึง การท่ีผู้ถกูสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถกูสัง่ให้ออกจาก

ราชการตามกรณีท่ีกฎหมายกําหนด ร้องขอความเป็นธรรมจากองค์กรผู้ มีอํานาจหน้าท่ี

พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ให้ยกเร่ืองของตนขึน้พิจารณาใหม่ เพ่ือให้เป็นไปในทางท่ีเป็นคณุแก่

ตน 

2) การร้องทกุข์ (Grievance) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของกระบวนการพนกังาน

สัมพัน ธ์  (Employee relations process) ใน ระบบการบ ริหารท รัพยากรบุคคล  ซึ่ ง มี

จดุประสงค์ท่ีจะให้ข้าราชการมีทางร้องขอให้แก้ไข หรือแก้ไขความคบัข้องใจในการปฏิบตัิของ

ผู้บงัคบับญัชาตอ่ตน  การร้องทกุข์มีวตัถปุระสงค์ทางหลกัการดงันี ้

(1) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ อยู่ใต้บังคับ

บญัชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาสามารถขอให้ผู้บงัคบับญัชาทบทวนแก้ไขหรือ

ชีแ้จงทําความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัขิองตนท่ีเป็นเหตใุห้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชารู้สกึวา่ไมไ่ด้รับ

ความเป็นธรรมหรือเกิดความคบัข้องใจ อนัจะทําให้ลดปัญหาความขดัแย้งในองค์การได้ 
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(2) เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาได้รับทราบความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

หรือความคบัข้องใจของผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา อนัเกิดจากการปฏิบตัิของตนและมีโอกาสชีแ้จง

ทําความเข้าใจ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเก่ียวกบัการปฏิบตัขิองตนได้อยา่งเหมาะสม 

(3) เพ่ือให้ข้าราชการมีทางระบายอารมณ์ และไม่ไปแสดงออกในทางท่ีไม่

ถกูไมค่วร 

(4 ) เพ่ื อ ให้ มี กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อํ านาจของ

ผู้บงัคบับญัชาให้เป็นไปโดยถกูต้อง เป็นธรรม และเหมาะสม 

(5) เพ่ือเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของผู้บงัคบับญัชา ซึ่งเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ 

อนัจะนําไปสูป่ระสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัริาชการในระยะยาว 

การร้องทุกข์ เป็นหลักประกันในด้านกฎหมายของข้าราชการท่ีให้สิทธิในการ

แสวงหาความเป็นธรรมเพ่ือป้องกันตนเองให้อยู่ในอาชีพราชการได้อย่างมีความสุข และมี

ความมัน่คง 
3.4.2 ขัน้ตอนการร้องทุกข์ 
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บญัญัติเร่ืองร้องทุกข์ไว้

ในหมวด 10 ตัง้แต่มาตรา 122 ถึงมาตรา 125 (และบทเฉพาะกาลมาตรา 135 และมาตรา 

136) แยกต่างหากจากเร่ืองการอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ในหมวด 9 โดยบัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า

ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ ใดมีความคบัข้องใจอนัเกิดจากการปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิตอ่ตนของ

ผู้ บังคับบัญชา และเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 ได้ผู้ นัน้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหมวด 10  

นอกจากนัน้ กฎหมายยงักําหนดว่าการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้อง

ทุกข์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ซึ่งได้แก่ กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ

พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ.ค. ฯ  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2552 และกฎ 

ก.พ.ค.ฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2556 

การร้องทุกข์ หมายถึง การท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญร้องขอความเป็นธรรม 

เน่ืองจากเห็นว่า ผู้บงัคบับญัชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบตัติอ่ตนโดยไมถ่กูต้องหรือไมป่ฏิบตัติอ่ตน

ให้ถูกต้อง ทําให้เกิดความคับข้องใจ และประสงค์จะให้มีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กับตน

โดยเร็ว 
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ผู้ มีสิทธิร้องทกุข์ คือ ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ ท่ีมีความคบัข้องใจจากการปฏิบตัิ

หรือไม่ปฏิบตัิต่อตนของผู้บงัคบับญัชา โดยไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือกบัผู้บงัคบับญัชา หรือ

ได้ปรึกษาหารือแล้วไมไ่ด้รับคําชีแ้จง หรือได้รับคําชีแ้จงแล้วไมเ่ป็นท่ีพอใจ ผู้นัน้มีสทิธิร้องทกุข์

ได้เหตแุห่งการร้องทกุข์  การปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิต่อตนของผู้บงัคบับญัชา ซึง่ทําให้เกิดความ

คบัข้องใจอนัเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ ต้องมีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้[35] 

 (1) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสัง่ หรือปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิ

อ่ืนใดโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่

ถกูต้องตามรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีการอนัเป็นสาระสําคญัท่ีกําหนดไว้สําหรับการกระทํานัน้ 

หรือโดยไมส่จุริต หรือมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัท่ีิไมเ่ป็นธรรม หรือมีลกัษณะเป็นการสร้าง

ขัน้ตอนโดยไมจํ่าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึน้เกินสมควร หรือเป็นการใช้ดลุพินิจโดยมิชอบ 

(2) ไมม่อบหมายงานให้ปฏิบตั ิ

(3) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหน่ียวการดําเนินการบางเร่ืองอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ 

หรือไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์อนัพงึมีพงึได้ในเวลาอนัสมควร 

(4) ไม่เป็นไปตาม หรือขดักับระบบคณุธรรม ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ผูมี้อํานาจพิจารณาวินิจฉยัร้องทกุข์ 

ผู้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้แก่ ผู้ บังคับบัญชาชัน้เหนือขึน้ไป และ

คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม มีรายละเอียดดงันี ้(กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และ

พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ พ.ศ.2551) 

1) ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไป 

(1) กรณีท่ีเหตแุห่งการร้องทกุข์เกิดจากผู้บงัคบับญัชาในราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคท่ีต่ํากว่าผู้ ว่าราชการจังหวดั ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ ว่าราชการจังหวดั และให้ผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัเป็นผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ 

(2) กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ บังคับบัญชาในราชการบริหาร

สว่นกลางท่ีต่ํากวา่อธิบดี ให้ร้องทกุข์ตอ่อธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ 

(3) กรณีท่ีเหตแุห่งการร้องทกุข์เกิดจากผู้ว่าราชการจงัหวดัหรืออธิบดี ให้ร้อง

ทกุข์ตอ่ปลดักระทรวง ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาของผู้ ร้องทกุข์ และให้ปลดักระทรวงเป็นผู้ มีอํานาจ

วินิจฉยัร้องทกุข์ 
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2) คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรมืกรณีท่ีเหตแุห่งการร้องทกุข์เกิดจากหวัหน้า

ส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึน้ตรงต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลดักระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสงักัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้อง

ทกุข์ตอ่คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคณุธรรม (ก.พ.ค.) 

วิธีการร้องทกุข์ 

การร้องทกุข์ให้ร้องได้สําหรับตนเองเท่านัน้ จะร้องทกุข์สําหรับผู้ อ่ืนไมไ่ด้  

การร้องทุกข์แทน ผู้ มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนได้ ใน

กรณีมีเหตจํุาเป็นอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เจ็บป่วยจนไมส่ามารถร้องทกุข์ได้ด้วยตนเอง 

(2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาท่ี

กําหนด 

 (3) มีเหตจํุาเป็นอยา่งอ่ืนท่ีผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์เห็นสมควร 

การมอบหมายต้องทําเป็นหนังสือจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ มีสิทธิร้อง

ทุกข์ พร้อมทัง้หลักฐานแสดงเหตุจําเป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ให้พิมพ์

ลายนิว้มือ โดยมีพยานลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อยสองคน คําร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนงัสือ 

และย่ืนคําร้องทกุข์ดงันี ้

(1) กรณี ร้องทุกข์ต่อผู้ บังคับบัญชาชัน้ เหนือขึ น้ ไป  ให้ ย่ืนคําร้องทุกข์ผ่าน

ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทุกข์ โดยย่ืนต่อพนกังานผู้ รับคําร้อง

ทกุข์ (เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ) หรือจะส่งคําร้องทกุข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือ

ว่าวันท่ีย่ืนคําร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้ รับคําร้องทุกข์ หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทาง

ประทบัตรารับท่ีซองหนงัสือร้องทกุข์แล้วแตก่รณี เป็นวนัย่ืนคําร้องทกุข์ 

(2) กรณี ร้องทุกข์ต่อ ก.พ .ค.ให้ย่ืนคําร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้ รับคําร้องทุกข์ท่ี

สํานกังาน ก.พ.หรือจะสง่คําร้องทกุข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ คําร้องทกุข์ท่ีย่ืนท่ีสํานกังาน 

ก.พ.พนักงานผู้ รับคําร้องทุกข์จะออกใบรับคําร้องทุกข์และลงทะเบียนรับคําร้องทุกข์ไว้เป็น

หลกัฐานในวนัท่ีรับคําร้องทกุข์ตามระเบียบวา่ด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวนัท่ีรับคําร้องทกุข์

ตามหลกัฐานดงักลา่วเป็นวนัย่ืนคําร้องทกุข์ 

อายคุวามในการร้องทกุข์ 
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การร้องทุกข์ต้องย่ืนต่อผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน 30 วนั นับแต่วนั

ทราบหรือถือว่าทราบเหตแุห่งการร้องทุกข์ การนบัวนัทราบเหตแุห่งการร้องทุกข์  การนบัวนั

ทราบหรือถือวา่ทราบเหตแุห่งการร้องทกุข์ ถือปฏิบตั ิ ดงันี ้

(1) กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้ บังคับบัญชามีคําสั่งเป็น

หนงัสือ ให้ถือว่าวนัท่ีผู้ มีสิทธิร้องทกุข์ลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่เป็นวนัทราบเหตแุห่งการร้อง

ทกุข์ 

(2) กรณีท่ีไม่มีการลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่ตาม (1) แต่มีการแจ้งคําสัง่ให้

ทราบพร้อมสําเนาคําสั่ง และทําบันทึก วัน เดือน ปี สถานท่ีท่ีแจ้ง โดยลงลายมือช่ือผู้ แจ้ง 

พร้อมทัง้พยานรู้เห็นไว้เป็นหลกัฐานแล้ว ให้ถือวนัท่ีแจ้งนบัเป็นวนัทราบเหตแุห่งการร้องทกุข์ 

(3) กรณีท่ีไม่อาจแจ้งคําสัง่ตาม (2) และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสัง่

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ท่ีอยู่ซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ ให้สง่สําเนา

คําสั่งไป 2 ฉบับ เพ่ือให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับและให้ลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีท่ี

รับทราบคําสัง่ แล้วส่งกลบัคืนเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 1 ฉบบั กรณีเช่นนีเ้ม่ือล่วงพ้น 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่า มีผู้ รับแล้ว แม้ยงัไม่ได้รับสําเนา

การร้องทุกข์ตามกฎหมาย  คําสั่งฉบับท่ีให้ลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีท่ีรับทราบคําสั่ง

กลบัคืนมา ก็ให้ถือวา่ผู้ มีสทิธิร้องทกุข์ได้รับทราบคําสัง่อนัเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์แล้ว 

(4) กรณี ท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของ

ผู้บงัคบับญัชา โดยไม่มีคําสัง่เป็นหนังสือ ให้ถือว่าวนัท่ีมีหลกัฐานยืนยนัว่าผู้ มีสิทธิร้องทุกข์

รับทราบ หรือควรรับทราบคําสัง่ท่ีไมเ่ป็นหนงัสือนัน้ เป็นวนัทราบเหตแุห่งการร้องทกุข์ 

(5) กรณี ท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติของ

ผู้บงัคบับญัชา โดยไม่ได้มีคําสัง่อย่างใด ให้ถือวนัท่ีผู้ ร้องทกุข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบตัิหรือไม่

ปฏิบตัขิองผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว เป็นวนัทราบเหตแุห่งการร้องทกุข์ 

สิทธิของผูร้้องทกุข์ 

กฎ ก.พ.ค.วา่ด้วยการร้องทกุข์และการพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ พ.ศ. 2551 ได้

กําหนดเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ร้องทกุข์ไว้หลายกรณี ดงันี ้

1) มอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนได้ในกรณีมีเหตจํุาเป็น โดยทําเป็นหนงัสือ

ลงลายมือช่ือผู้ มีสทิธิร้องทกุข์ และหลกัฐานแสดงเหตจํุาเป็น 
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2) แตง่ตัง้ทนายความหรือบคุคลอ่ืนซึง่บรรลนิุติภาวะ กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ขัน้ตอนใด ๆ ได้ โดยทําเป็นหนงัสือแต่งตัง้

พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตนของทนายความหรือบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้มาพร้อมกบัคําร้องทกุข์ 

หรือจะย่ืนในภายหลงัก่อนการดําเนินการในขัน้ตอนนัน้ ๆ  

3) กรณีผู้ ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชัน้พิจารณาของผู้ มีอํานาจ

วินิจฉยัร้องทกุข์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคําร้องทกุข์ด้วย  หรือจะทําเป็นหนงัสือตา่งหากก็

ได้แตต้่องย่ืนหนงัสือก่อนท่ีผู้ มีอํานาจวินิจร้องทกุข์เร่ิมพิจารณา 

4) การคัดค้านผู้ มีอํานาจวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ถ้าผู้ นัน้มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นผู้บงัคบับญัชาเป็นเหตใุห้เกิดความคบัข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บงัคบั

บญัชาของผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว 

(2) มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีร้องทกุข์ 

(3) มีสาเหตโุกรธเคืองกบัผู้ ร้องทกุข์ 

(4) มีความเก่ียวพนัทางเครือญาติหรือทางสมรสกบับุคคลตาม (1) (2) หรือ 

(3) อนัอาจก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมแก่ผู้ ร้องทกุข์ 

วิธีการคดัค้านและการพิจารณาคําคดัค้านผู้ มีอํานาจวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ 

กรณีคดัคา้นกรรมการวินิจฉยัร้องทกุข์ 

กรณีคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน ก.พ.ค.

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัรับทราบหรือถือว่าทราบคําสัง่ตัง้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดย

แสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านว่า จะทําให้การพิจารณา

วินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ไมไ่ด้รับความจริงและความยตุธิรรมอยา่งไรด้วย 

ให้ประธาน ก.พ.ค.แจ้งกรรมการวินิจฉยัร้องทกุข์ท่ีถกูคดัค้านของการปฏิบตัิหน้าท่ีไว้

จนกวา่ประธาน ก.พ.ค.จะได้ชีข้าดในเร่ืองการคดัค้านนัน้แล้ว 

ให้ประธาน ก.พ.ค.พิจารณาจากคําคดัค้านและบนัทึกชีแ้จงของกรรมการวินิจฉยัร้อง

ทกุข์ ผู้ถกูคดัค้าน หากประธาน ก.พ.ค.เห็นวา่มิได้เป็นไปตามคําคดัค้านและมีเหตผุลสมควรท่ี

จะให้ผู้ ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป  ให้นําเร่ืองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค.เพ่ือ

พิจารณา ถ้าท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีไม่ถกูคดัค้านก็

ให้ 
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กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้นัน้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ มติดงักล่าวให้กระทําโดยวิธี

ลงคะแนนลบั แล้วให้เป็นท่ีสดุ 

กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค.เห็นวา่คําคดัค้านฟังขึน้ หรือมีเหตผุลพอท่ีจะฟังได้วา่หากให้ผู้

ถกูคดัค้านปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป อาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยตุิธรรม ให้มี

คําสัง่ให้ผู้ถูกคดัค้านพ้นจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เร่ืองนัน้ แล้วแจ้งให้ผู้คดัค้าน

ทราบด้วย 

การถอนตวัของกรรมการวินิจฉยัร้องทกุข์ 

เม่ือกรรมการวินิจฉยัร้องทกุข์ผู้ ใดเห็นว่า ตนมีอนัอาจถกูคดัค้านได้หรือเห็นว่ามีเหตุ

อ่ืนท่ีจะอาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลงัได้ว่าตนไม่อยู่ในฐานะท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีโดยเท่ียง

ธรรม ให้แจ้งตอ่ประธาน ก.พ.ค.และถอนตวัจากการพิจารณาวินิจฉยัร้องทกุข์ 

การท่ีกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ ถูกคัดค้านท่ีถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ

กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ท่ีถกูสัง่ให้ถอนตวัเพราะมีเหตอุนัอาจถกูคดัค้านนัน้ ย่อมไม่กระทบ

ถึงการกระทําใด ๆ ท่ีได้กระทําไปแล้ว แม้วา่จะได้ดําเนินการหลงัจากท่ีมีการย่ืนคําคดัค้าน 

กรณีคดัค้านผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ 

 กรณีท่ีผู้ ร้องทกุข์คดัค้านผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์  ให้ผู้บงัคบับญัชา

ของผู้ ร้องทกุข์เหนือผู้ถกูคดัค้านเป็นผู้พิจารณาคําคดัค้าน  ถ้าเห็นว่าคําคดัค้านไม่มีเหตผุลก็

ให้มีคําสั่งยกคําคัดค้าน คําสั่งดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด และแจ้งให้ผู้ ท่ี เก่ียวข้องทราบเพ่ือ

ดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคดัค้านมีเหตผุลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถกูคดัค้านกบัผู้ ร้องทุกข์

ทราบ 

กรณีท่ีปลดักระทรวงเป็นผู้ถูกคดัค้าน ให้ส่งคําคดัค้านไปท่ีเลขาธิการก.พ.ในฐานะ

เลขานกุาร ก.พ.ค.และให้ ก.พ.ค.เป็นผู้พิจารณาคําคดัค้าน ถ้าเห็นว่าคําคดัค้านไม่มีเหตผุลก็

ให้มีคําสั่งยกคําคัดค้าน คําสั่งดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด และแจ้งให้ผู้ ท่ี เก่ียวข้องทราบเพ่ือ

ดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ ร้องทุกข์ทราบและ

แนะนําผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ทําหน้าท่ีพิจารณา

เร่ืองร้องทกุข์ 

การพิจารณาวินิจฉยัร้องทกุข์ของผู้บงัคบับญัชา 

1) การดําเนินการของผู้บงัคบับญัชา 

(1) กรณีเป็นผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ 
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เม่ือผู้ บังคับบัญชาผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์แล้ว ต้องมี

หนงัสือแจ้ง พร้อมทัง้ส่งสําเนาคําร้องทุกข์ให้ผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทุกข์ทราบ

โดยเร็ว และให้ผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นัน้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

และคําชีแ้จงของตน (ถ้ามี) ให้ผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือร้องทกุข์ 

(2) กรณีเป็นผู้บงัคบับญัชาหรือผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ 

เม่ือผู้บงัคบับญัชาได้รับคําร้องทกุข์ ให้ผู้บงัคบับญัชานัน้สง่คําร้องทกุข์พร้อมทัง้

สําเนาตอ่ไปยงัผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ

ร้องทกุข์ หรือผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ได้รับคําร้องทกุข์จากผู้ ร้องทกุข์หรือจาก

ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวข้างต้น ให้จัดส่งคําร้องทุกข์พร้อมทัง้สําเนาและเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวข้อง และคําชีแ้จงของตน (ถ้ามี) ไปยงัผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ี

ได้รับหนงัสือร้องทกุข์ 

2) การพิจารณาวินิจฉยัร้องทกุข์ 

(1) เม่ือผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ได้รับคําร้องทกุข์และคําชีแ้จง

ของผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์แล้ว  ให้พิจารณาจากเร่ืองราวการปฏิบตัิหรือไม่

ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร้องทกุข์ของผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ ในกรณีท่ีจําเป็นและสมควร 

อาจจะขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมทัง้ขอให้หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

(2) การแถลงการณ์ด้วยวาจา ในกรณีท่ีผู้ ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 

หากเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกข์ จะไม่ให้

แถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ แต่ต้องบนัทึกเหตผุลไว้ด้วย แต่ถ้านดัให้ผู้ ร้องทุกข์มาแถลงการณ์

ด้วยวาจา ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะ

แถลงแก้ก็ให้มาแถลง หรือจะมอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ แทนมา

แถลงแก้ด้วยวาจาในการพิจารณาครัง้นัน้ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณีและเพ่ือ

ประโยชน์ในการแถลงแก้ให้ผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์หรือผู้แทน (ถ้ามี) เข้าฟัง

การแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ ร้องทกุข์ได้ 
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 (3) การคดัค้านผู้บงัคบับญัชา ในกรณีท่ีมีการคดัค้านผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจ

วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคดัค้านเป็นผู้พิจารณาคําคดัค้าน 

ถ้าเห็นว่าคําคดัค้านไม่มีเหตผุลก็ให้มีคําสัง่ยกคําคดัค้าน คําสัง่ดงักล่าวให้เป็นท่ีสดุ และแจ้ง

ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบเพ่ือดําเนินการตอ่ไป แตถ้่าเห็นวา่มีเหตผุลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถกูคดัค้าน

กบัผู้ ร้องทุกข์ทราบ และให้ผู้พิจารณาคําคดัค้านเป็นผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์แทน ถ้าเป็น

กรณีท่ีปลดักระทรวงเป็นผู้ถกูคดัค้านให้ส่งคําคดัค้านไปท่ีเลขาธิการ ก.พ.ในฐานะเลขานุการ 

ก.พ.ค.และ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาคําคดัค้าน ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตผุลให้มีคําสัง่ยกคําคดัค้าน

คําสัง่ให้เป็นท่ีสดุและแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบเพื่อดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคดัค้านมี

เหตผุลรับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบ และแนะนําผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์

ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ทําหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ ประกอบด้วยผู้แทนผู้บงัคบับญัชา

ผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์หนึง่คน ผู้แทนผู้ ร้องทกุข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่ง

การร้องทุกข์หนึ่งคน และเลขาธิการ ก.พ.ตัง้ข้าราชการสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน ร่วมเป็น

กรรมการด้วย และกรรมการดงักล่าวประชมุเลือกกนัเองคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นเลขานุการและจะให้มีผู้ ช่วยเลขานุการก็ได้ เม่ือ

คณะกรรมการพิจารณามีมติประการใด ให้เสนอต่อปลดักระทรวงผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจ

วินิจฉยัร้องทกุข์ เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉยัตามท่ีเห็นสมควร 

(4) ระยะเวลาพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกข์ ผู้บงัคบับญัชา ผู้ มีอํานาจวินิจฉัย

ร้องทุกข์ต้องพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั นับแต่วนัได้รับคําร้อง

ทกุข์ เว้นแต่มีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดงักล่าว ให้ขยายเวลาได้

อีกไม่เกิน 30 วนั โดยบนัทึกแสดงเหตผุลความจําเป็นท่ีต้องขยายเวลาไว้ด้วย หากได้ขยาย

เวลาแล้วการพิจารณาก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วัน และให้

กําหนดมาตรการท่ีจะทําให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว และ บนัทึกไว้เป็นหลกัฐานแล้วส่ง

หลกัฐานดงักล่าวไปยงัผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปของผู้ ร้องทุกข์ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัท่ี

ครบกําหนดขยายเวลาเพ่ือท่ีผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปจะได้ติดตามแนะนําและชีแ้จงให้

การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้ พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ส่ง

หลกัฐานดงักลา่วไปยงัเลขาธิการ ก.พ.ในฐานะเลขานกุารของ ก.พ.ค.เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

(5) อํานาจพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์และการเยียวยาความเสียหาย ในการ

พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์มีอํานาจไมรั่บเร่ืองร้อง
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ทกุข์ ยกคําร้องทกุข์ หรือมีคําวินิจฉยัให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสัง่และให้เยียวยาความเสียหายให้

ผู้ ร้องทุกข์ หรือให้ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบท่ีก.พ.ค.

กําหนด ในกรณีท่ียงัไม่มีระเบียบ ก.พ.ค.เร่ืองการเยียวยาความเสียหายให้ผู้ ร้องทุกข์ หรือให้

ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยตุธิรรมใช้บงัคบั ให้ผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์สัง่การ

ในเร่ืองการเยียวยาและดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยตุิธรรมไปพลางก่อนตามท่ี

เห็นสมควรโดยนําประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย และเม่ือมีระเบียบ 

ก.พ.ค.ในเร่ืองนีใ้ช้บังคบัแล้ว หากการดําเนินการตามท่ีได้สัง่การไปนัน้มีมาตรฐานต่ํากว่า

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในระเบียบ ก.พ.ค.ก็ให้ดําเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเท่าท่ีทําได้ และให้

ถือว่าเป็นการเยียวยา หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบ 

ก.พ.ค.แล้ว 

(6) การบงัคบัตามคําวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งผู้บงัคบับญัชาท่ีเป็นเหตแุห่งการร้อง

ทกุข์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยในโอกาสแรกท่ีทําได้ และเม่ือได้ดําเนินการตาม

คําวินิจฉยัแล้วให้แจ้งให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 

 (7) ผลคําวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ คําวินิจฉยัของผู้บงัคบับญัชา ผู้ มีอํานาจวินิจฉยั

เร่ืองร้องทุกข์ให้เป็นท่ีสดุ ในกรณีท่ีผู้ ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองชัน้ต้น ตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตอ่ไป

ได้ 

 (8) การรายงานเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจยัและพฒันาระบบพิทกัษ์ระบบ

คณุธรรมตอ่ไป เม่ือผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอํานาจวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ได้พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้อง

ทกุข์เสร็จสิน้ลงแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการตามคําวินิจฉยัพร้อมทัง้สําเนาคําวินิจฉยัไป

ยงั ก.พ.ค.ภายใน 15 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งผลการดําเนินการตามคําวินิจฉยันัน้แล้ว 

การพิจารณาวินิจฉยัร้องทกุข์ของ ก.พ.ค. 

การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตัง้

กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่ง หรือจะตัง้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้

พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้อง

ทุกข์และการพิจารณาวินิจิฉัยเร่ืองร้องทุกข์ และในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กรรมการวินิจฉัยร้อง

ทุกข์เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 117 แห่ง

พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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1) การดําเนินการของพนักงานผู้ รับคําร้องทุกข์ ซึ่งการร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ท่ีผู้ ร้อง

ทกุข์ได้ย่ืนคําร้องทกุข์ตอ่พนกังานผู้ รับคําร้องทกุข์ท่ีสํานกังานก.พ.โดยพนกังานผู้ รับคําขอร้อง

ทกุข์ต้องลงทะเบียนเร่ืองร้องทกุข์ในสารบบและตรวจคําร้องทกุข์ในเบือ้งต้น ดงันี ้

(1) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ีมีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ให้เสนอคําร้องทกุข์ตอ่ประธาน ก.พ.ค.เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

(2) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ีมีการดําเนินการโดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ให้พนักงานผู้ รับคําร้องทุกข์แนะนําให้ผู้ ร้องทุกข์แก้ไขให้ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องท่ีไม่อยู่ในอํานาจของ ก.พ.ค.ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้ 

หรือเป็นกรณีตาม (2) แต่ผู้ ร้องทกุข์ได้แก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนดให้บนัทึกไว้แล้วเสนอคําร้อง

ทกุข์ดงักลา่วตอ่ประธาน ก.พ.ค.เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

2) การจ่ายสํานวน ซึ่งเม่ือประธาน ก.พ.ค.ได้รับคําร้องทุกข์แล้วให้พิจารณาจ่าย

สํานวนดงันี ้

(1) ถ้าเห็นวา่เป็นคําร้องทกุข์ท่ีมีปัญหาข้อกฎหมายท่ีสําคญั หรือผลการวินิจฉยั

อาจกระทบตอ่วิถีทางปฏิบตัริาชการ หรือจะเป็นการวางบรรทดัฐานในการปฏิบตัิราชการ หรือ

เป็นกรณีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับระบบคณุธรรมท่ี ก.พ.ค.สมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง ให้

จ่ายสํานวนคําร้องทกุข์นัน้ให้ ก.พ.ค.เป็นองค์คณะวินิจฉยั โดยให้ประธาน ก.พ.ค.ตัง้กรรมการ 

ก.พ.ค.คนหนึง่เป็นกรรมการเจ้าของสํานวน และมีพนกังานรับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 

 (2) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทกุข์ท่ีเป็นกรณีทัว่ไป ให้จ่ายสํานวนคําร้องทกุข์นัน้ให้

กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะ

วินิจฉยัก็ได้ 

 (3) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ีไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ให้จ่ายสํานวนคําร้อง

ทกุข์นัน้ให้กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของสํานวน หรือจะจ่ายให้คณะกรรมการ

วินิจฉยัร้องทกุข์คณะหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นองค์คณะวินิจฉยัก็ได้ 

3) การแจ้งคําสั่งตัง้คณะกรรมการวิ นิจฉัย ร้องทุกข์  ซึ่งเม่ือได้ มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และได้มีการจ่ายสํานวนแล้ว ให้ประธานกรรมการวินิจฉัยร้อง

ทกุข์แจ้งคําสัง่ตัง้คณะกรรมการวินิจฉยัร้องทกุข์ให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบ โดยให้ผู้ ร้องทกุข์ลงลายมือ

ช่ือและวันท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบสําเนาคําสัง่ให้ไว้หนึ่งฉบับหรือจะส่งสําเนา
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คําสัง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ ร้องทกุข์ยงัท่ีอยู่ซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทาง

ราชการก็ได้ และเม่ือล่วงพ้น 15 วนั นบัแต่วนัส่งสําเนาคําสัง่ดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ ร้องทุกข์ได้

รับทราบคําสัง่ตัง้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว ซึ่งกรณีดงักล่าวให้ใช้บงัคบักับกรณีท่ี

กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึง่เป็นผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ด้วย 

การสัง่รบัหรือไม่รบัคําร้องทกุข์ 

1) การพิจารณาของกรรมการเจ้าของสํานวน  กรรมการเจ้าของสํานวนอาจกําหนด

ประเด็นให้พนกังานผู้ รับผิดชอบสํานวนวิเคราะห์และพิจารณาทําความเห็นเสนอในเบือ้งต้น

ประกอบการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคําร้องทุกข์ไว้

พิจารณาดงันี ้

(1) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ีมีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ และเป็นคําร้องทกุข์ท่ีรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉยัมีคําสัง่รับคําร้องทกุข์

นัน้ไว้พิจารณา แล้วดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ตอ่ไป 

(2) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ียงัไม่ชัดเจนหรือท่ียงัดําเนินการโดยไม่ถูกต้อง

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ก็ให้มีคําสัง่ให้ผู้ ร้องทกุข์ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้เสนอองค์คณะวินิจฉยัเพ่ือ

พิจารณามีคําวินิจฉยัตอ่ไป 

(3) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทกุข์ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ 42 ก็ให้เสนอองค์คณะ

วินิจฉยัเพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉยัตอ่ไป 

1) การพิจารณาขององค์คณะวินิจฉยั 

เม่ือได้รับความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวน ตาม (2) หรือ (3) ดงักล่าวข้างต้น 

ให้องค์คณะวินิจฉยัพิจารณามีคําวินิจฉยั ดงันี ้

(1) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทกุข์ท่ีรับไว้พิจารณาไม่ได้ ตามข้อ 42 ก็ให้มีคําวินิจฉยั

ไมรั่บเร่ืองร้องทกุข์นัน้ไว้พิจารณาและสัง่จําหน่ายเร่ืองร้องทกุข์นัน้ออกจากสารบบ หรือให้มีคํา

วินิจฉยัยกเลกิกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์นัน้ และสัง่จําหน่ายเร่ืองร้องทกุข์นัน้ออกจาก

สารบบ 

(2) ถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ีอาจรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้มีคําสัง่ให้กรรมการ

เจ้าของสํานวนดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ตอ่ไป 

 

กระบวนพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ 
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1) การแสวงหาข้อเท็จจริงของกรรมการเจ้าของสํานวน 

(1) เม่ือได้มีการสัง่รับคําร้องทกุข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนมี

คําสั่งให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทําคําแก้ร้องทุกข์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งหรือ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยส่งสําเนาคําร้องทกุข์และสําเนาหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องไปให้ด้วย 

และกรรมการเจ้าของสํานวนอาจจะกําหนดประเด็นท่ีคู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องชีแ้จง หรือ

กําหนดให้จดัสง่พยานหลกัฐานท่ีจําเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาวินิจฉยัร้องทกุข์ไปให้ด้วยก็

ได้ 

 (2) คู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องทําแก้คําร้องทุกข์และคําชีแ้จงตามประเด็นท่ี

กําหนดให้โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง และหลักฐานการ

รับทราบหรือควรได้รับทราบเหตขุองการร้องทกุข์ โดยจดัทําสําเนาคําแก้คําร้องทกุข์ สําเนาคํา

ชีแ้จงและสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดย่ืนภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) กรณีท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่า คําแก้คําร้องทุกข์หรือคําชีแ้จงของ

คูก่รณีในการร้องทกุข์หรือพยานหลกัฐานท่ีสง่มาให้ยงัไมค่รบถ้วนหรือชดัเจนเพียงพอ ให้สง่ให้

คู่กรณีในการร้องทุกข์แก้ไขเพิ่มเติมคําแก้คําร้องทุกข์หรือจัดทําคําชีแ้จงเพิ่มเติม หรือส่ง

พยานหลกัฐานเพิ่มให้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 (4) กรณีคู่กรณีในการร้องทุกข์มิได้จัดทําคําแก้คําร้องทุกข์และคําชีแ้จงตาม

ประเด็นท่ีกําหนดให้ชัดเจน พร้อมทัง้พยานหลักฐานย่ืนต่อกรรมการเจ้าของสํานวนใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าคูก่รณีในการร้องทกุข์ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อร้องทกุข์ของผู้ ร้อง

ทกุข์ และให้กรรมการเจ้าของสํานวนพิจารณาดําเนินการตอ่ไปตามท่ีเป็นการยตุธิรรม 

2) การบนัทกึสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวน 

 เม่ือกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าสามารถวินิจฉยัร้องทกุข์ได้จากข้อเท็จจริงในคํา

ร้องทกุข์นัน้ โดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากคํา

แก้คําร้องทุกข์ เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) เพียงพอต่อการวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกข์นัน้แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนทําบนัทึกของ

กรรมการเจ้าของสํานวนสรุปเสนอองค์คณะวินิจฉยัเพ่ือพิจารณาวินิจฉยัตอ่ไป 

บนัทกึสรุปสํานวนอยา่งน้อยต้องประกอบด้วย 

(1) ช่ือผู้ ร้องทกุข์และคูก่รณีในการร้องทกุข์ 
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(2) สรุปคําร้องทกุข์ 

(3) สรุปคําแก้คําร้องทกุข์ (ถ้ามี) 

(4) สรุปข้อเท็จจริงท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 

(5) ประเดน็ท่ีจะต้องวินิจฉยัทัง้ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง 

(6) ความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนเก่ียวกับประเด็นท่ีจะต้องวินิจฉัย

และคําขอของผู้ ร้องทุกข์กรรมการเจ้าของสํานวนต้องเสนอบนัทึกสรุปสํานวน และสํานวน

พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้องค์คณะวินิจฉยัทําการพิจารณาวินิจฉยัตอ่ไป 

3) การพิจารณาวินิจฉยัขององค์คณะวินิจฉยั 

(1) เม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาบนัทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของ

สํานวนแล้ว หากเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้มายงัไม่เพียงพอหรือมีข้อท่ีควรปรับปรุง ก็ให้กรรมการ

เจ้าของสํานวนรับไปดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือดําเนินการปรับปรุงตาม

ความเห็นขององค์คณะวินิจฉัยแล้วนําผลการดําเนินการเสนอให้องค์คณะวินิจฉัยเพ่ือ

พิจารณาอีกครัง้ หากองค์คณะวินิจฉยัพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้มาเพียงพอต่อการ

วินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์นัน้ได้ ก็ดําเนินการตอ่ไป 

(2) การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจดัให้มีการประชุม

พิจารณาเร่ืองร้องทกุข์อย่างน้อยหนึ่งครัง้ เพ่ือให้ผู้ ร้องทกุข์หรือคู่กรณีในการร้องทกุข์มีโอกาส

มาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉยั เว้นแต่ในกรณีท่ีองค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเร่ืองร้อง

ทกุข์นัน้มีข้อเท็จจริงชดัเจนเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉยัแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็น

วินิจฉัยไม่ซบัซ้อน และการมาแถลงด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์

จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้ 

 (3) กรณีท่ีมีการประชมุและให้มีการแถลง เม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้กําหนดวนั

ประชมุพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนแจ้งกําหนดวนัประชมุพิจารณา

เร่ืองร้องทกุข์ พร้อมทัง้สง่สรุปคําร้องทกุข์และสรุปคําแก้คําร้องทกุข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริงท่ี

กรรมการเจ้าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

พิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปคําร้องทุกข์และคําแก้คําร้อง

ทกุข์ของตน ซึง่คูก่รณีจะไมม่าในวนัประชมุพิจารณาก็ได้ 

หากผู้ ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ให้

พิจารณาลบัหลงัไปได้ และบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน 
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 (4) การประชมุพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ เม่ือเร่ิมการประชมุให้กรรมการเจ้าของ

สํานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นท่ีจะต้องวินิจฉัยแล้วให้ผู้ ร้องทุกข์และคู่กรณีในการ

ร้องทกุข์แถลงด้วยวาจาเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉยั ซึง่คําแถลงด้วยวาจาของผู้ ร้องทกุข์

และคู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องกระชับและอยู่ในประเด็น โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริงหรือข้อ

กฎหมายอ่ืนนอกจากท่ีปรากฏในคําร้องทกุข์และคําแก้คําร้องทกุข์เท่านัน้ 

4) การทําคําวินิจฉยั 

ในการพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ดงันี ้

(1) ไมรั่บเร่ืองร้องทกุข์ 

(2) ยกคําร้องทกุข์ 

(3) ให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสัง่ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ ร้องทกุข์หรือให้

ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยตุิธรรมตามระเบียบท่ี ก.พ.ค.กําหนดคําวินิจฉยัของ

องค์คณะวินิจฉยั ให้นําเสนอ ก.พ.ค.เพ่ือพิจารณาเม่ือ ก.พ.ค. มีความเห็นประการใด ให้องค์

คณะวินิจฉยัดําเนินการเพ่ือให้มีคําวินิจฉยัของ ก.พ.ค.ตอ่ไป  

การเยียวยาความเสียหาย 

ในกรณีท่ีองค์คณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์แล้ว เห็นสมควรให้มีการ

เยียวยาแก่ผู้ ร้องทุกข์ ให้ดําเนินการตามข้อ 26 แห่งกฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ

พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาพิจารณาการวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ 

การพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ท่ีร้องตอ่ ก.พ.ค. ให้องค์คณะวินิจฉยัดําเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัแตว่นัได้รับคําร้องทกุข์ 

ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดงักล่าวได้ ให้ขยายเวลา

ได้อีก 2 ครัง้ ๆ ละ ไม่เกิน 30 วนั โดยให้บนัทึกเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย แต่ถ้าขยายเวลา

แล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธาน ก.พ.ค.พิจารณากําหนดมาตรการท่ีจะให้การพิจารณา

วินิจฉยัแล้วเสร็จโดยเร็ว และบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน 

การแจ้งคําวินิจฉยั 

เม่ือได้วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ และรายงาน ก.พ.ค.รวมทัง้ได้แก้ไขปรับปรุงคําวินิจฉัย

ตามความเห็นของ ก.พ.ค.แล้วให้แจ้งคูก่รณีทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 

ผลคําวินิจฉยั 

(1) คําวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ของ ก.พ.ค.ให้เป็นท่ีสดุ 
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(2) ในกรณีท่ีผู้ ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกบัคําวินิจฉัยเร่ืองร้องทกุข์  ผู้ ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้อง

คดีต่อศาลปกครองชัน้ต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครองตอ่ไปได้ 

การบงัคบัตามคําวินิจฉยั 

คําวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ผูกพนัคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบตัิ

ตาม ดงันี ้

(1) ปฏิบตัติามคําวินิจฉยัภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในคําวินิจฉยั 

(2) ปฏิบตัติามคําวินิจฉยัในโอกาสแรกท่ีสามารถทําได้ นบัแตไ่ด้รับคําวินิจฉยั 

การถอนคําร้องทกุข์ 

ผู้ ร้องทุกข์อาจถอนคําร้องทุกข์ท่ีย่ืนไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนท่ีผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้อง

ทกุข์จะมีคําวินิจฉยัเสร็จเดด็ขาดในเร่ืองร้องทกุข์นัน้  วิธีถอนคําร้องทกุข์ มี 2 วิธี คือ 

(1) ขอถอนคําร้องทกุข์โดยทําเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผู้ ร้องทกุข์ 

(2) ขอถอนคําร้องทกุข์ด้วยวาจาต่อผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์ ให้ผู้ มีอํานาจวินิจฉยั

ร้องทกุข์บนัทกึไว้ และให้ผู้ ร้องทกุข์ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

เม่ือมีการถอนคําร้องทกุข์ ให้ผู้ มีอํานาจวินิจฉยัร้องทกุข์อนญุาต และสัง่จําหน่ายคํา

ร้องทกุข์ออกจากสารบบ 

การย่นหรือขยายระยะเวลา 

ระยะเวลาตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.นี ้เม่ือผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร 

หรือเม่ือคู่กรณีมีคําขอ ผู้ มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอํานาจขยายหรือย่นระยะเวลาได้ตาม

ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 

การนบัระยะเวลา 

การนบัระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค.นี ้สําหรับเวลาเร่ิมต้นให้นบัวนัถดัจากวนัแรกแห่ง

เวลานัน้ เป็นวันเร่ิมนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิน้สุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ

วนัหยดุราชการให้นบัวนัเร่ิมเปิดทําการใหมเ่ป็นวนัสดุท้ายแห่งระยะเวลา 
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คาํถามเชิงอภปิราย  
1. ผู้ นํากบัการบริหารแตกตา่งกนัอยา่งไร 
2. เครือขา่ยมีความสําคญัตอ่ผู้ นําอยา่งไร และผู้ นําควรสร้างเครือขา่ยอยา่งไร 
3. เหตใุดทฤษฎีผู้ นําเชิงคณุลกัษณะจงึไมส่ามารถใช้อธิบายภาวะผู้ นําได้ 

4. ภาวะผู้ นําเชิงจริยธรรมมีลกัษณะอยา่งไร  
5. ในยคุปัจจบุนั ผู้ นําแบบไหนท่ีท่านคดิวา่จําเป็นสําหรับองค์กรสาธารณสขุ 

6. หลกัประกนัขัน้พืน้ฐานท่ีจะคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ/พนกังานของรัฐ
คืออะไรบ้าง 

7. จงอธิบายขัน้ตอนการร้องทกุข์และการพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ 
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บทที่ 9 
 

การควบคุมงาน : การนิเทศ ตรวจราชการ และการประเมนิผล 
 

การควบคมุงานผ่านการนิเทศและการตรวจราชการของกระทรวงของกระทรวงสาธารณสขุ

เป็นเคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจ แผนงาน โครงการต่างๆ (Indicator oriented) การตรวจ

ราชการและนิเทศงานเป็นภารกิจสําคัญของสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ต่อมา สํานักตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสขุได้ปรับแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานโดยเน้นการตรวจราชการ

และนิเทศงาน “เชิงระบบและเน้นกระบวนการ” แทนการมุ่งเน้นท่ี “ตัวชีว้ัด”  หรือกิจกรรมท่ี

หน่วยงานส่วนกลางต้องการ  และเน้นบทบาทในการกํากบัและประเมินผล (M&E) เพ่ือให้เห็น

ภาพรวมวา่ การดําเนินงานของจงัหวดัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่  

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1.  แนวคดิและหลกัการควบคมุงาน 

1.1  แนวคขิองการควบคมุงาน  

1.2  รูปแบบของการควบคมุงาน  

1.3 กระบวนการควบคมุงาน 

2. การนิเทศงาน 

2.1  แนวคดิและรูปแบบการนิเทศงาน 

2.2 ประเภทของผู้ นิเทศงาน 

2.3  การนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

3.การตรวจราชการ 

3.1  แนวคดิและรูปแบบของการตรวจราชการ 

3.2 ขัน้ตอนของการตรวจราชการ 
4. การประเมินผล 

4.1 รูปแบบ และประเภทของการประเมินผล 

4.2  กระบวนการประเมินผล 



 
 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  296 

 
 

1. แนวคดิและหลักการควบคุมงาน 
การควบคมุงานคือการดําเนินงานโดยวิธีตา่ง ๆ เพ่ือให้งานดําเนินไปภายในขอบเขตหรือ

วัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทัง้มาตรฐานของงานท่ีกําหนดไว้ เพ่ือท่ีจะทราบว่า งานท่ี

มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติ ดําเนินไปตามแผนหรือไม่ วิธีปฏิบัติงาน ดําเนินไปตาม

หลักการท่ีดีหรือไม่ หรืออาจตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน หรือเพ่ือทราบอุปสรรคในการ

ปฏิบตังิาน การควบคมุงานถือเป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัในกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นงานของ

ผู้บริหารองค์กรท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานทัง้หมดตาม

แผนกลยทุธ์ท่ีกําหนดไว้ วา่การดําเนินงานจะบรรลผุลสําเร็จตามแผนท่ีวางไว้มากน้อยเพียงใด   
 
1.1 แนวคดิของการควบคุมงาน 
แนวคดิการควบคมุงานเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี ซึง่เก่ียวข้องกบั

การควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน ดงันี ้

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบตัิงานท่ีคณะทํางาน ฝ่ายบริหาร 

และ ผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรจดัให้มีขึน้ เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้อย่างสมเหตสุมผลว่า หากได้มี

การปฏิบตัิตามกระบวนการเหลา่นีแ้ล้ว  องค์กรจะสามารถบรรลเุปา้หมายท่ีต้องการได้ อนัได้แก่ 

1) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Effectiveness and efficiency of 

operations) 2) ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting) และ 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง (Compliance with applicable 

with laws and regulations) การท่ีฝ่ายบริหารได้กําหนดวิธีการทํางานให้ไปสู่วตัถุประสงค์นัน้ 

และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ดําเนินไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสิทธิผลนัน้ ช่วยให้องค์กรแข่งขนักบัตลาดได้ ช่วยปอ้งกนัการร่ัวไหล ทําให้

องค์กรเตบิโตได้อยา่งมัน่คง 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ การกําหนดแนวทางและกระบวนการใน

การระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการ

ดําเนินงานขององค์กร รวมทัง้การกําหนดวิธีการในการบริหารและควบคมุความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดบัท่ีผู้บริหารยอมรับได้ซึ่งสามารถมองได้เป็น 2 มมุมอง คือ การกําจดัหรือลดปัจจยัต่างๆ ท่ี

จะขดัขวางไมใ่ห้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ นัน่คือ การปกปอ้งมลูคา่ท่ีองค์กรมีอยูไ่มใ่ห้ถกูทําลาย

ไป และการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร การบริหารความเส่ียงนัน้คล้ายกับการจัดวางระบบการ

ควบคมุภายใน คือ มีการระบ ุประเมินและจดัหาวิธีการท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง แตด้่วยความท่ี
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เป็นศาสตร์ท่ีใหม่กว่า และมีพืน้ฐานมาจากธุรกิจประกนัภยัท่ีจะต้องเผชิญกบัมีความไม่แน่นอน

จากปัจจยัภายนอกมากมาย จงึทําให้การบริหารความเส่ียงมีมมุมองท่ีกว้างขึน้  

การตรวจสอบภายในมีบทบาททําให้มัน่ใจว่ามีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และการ

ควบคมุเหลา่นัน้ได้รับการปฏิบตัติามภายในองค์กร ตลอดจนมีนําระบบการบริหารความเส่ียงมา

ปรับใช้อยา่งเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดลุอํานาจไมใ่ห้มีการใช้อํานาจไปในทางท่ีผิดจากการท่ี

หน่วยงานได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบตัิ

ตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็นคนท่ีมากรองอีกชัน้หนึง่ เพราะบางครัง้ผู้ปฏิบตังิานอาจ

คิดว่าทําแค่นีก็้เพียงพอแล้ว เพ่ือให้ครอบคลุมส่วนท่ีหน่วยงานประมาทละเลยบางจุดท่ีควร

จะต้องควบคมุ แตย่งัไมไ่ด้ครอบคลมุ 

อย่างไรก็ตาม การท่ีฝ่ายบริหารจะควบคมุทุกสิ่งทุกอย่างภายในองค์การย่อมเป็นสิ่งท่ี

เป็นไปไม่ได้ เพราะการควบคุมท่ีมากจนเกินความพอดีจะขัดขวางโอกาสใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 

รวมทัง้ยงัเป็นการลดนวตักรรมขององค์การอีกด้วย ดงันัน้ การควบคมุองค์การควรต้องมีลกัษณะ

เฉพาะท่ีช่วยสนบัสนนุให้การควบคมุได้ผล ซึง่ประกอบด้วยลกัษณะท่ีสําคญั ดงันี ้[1] 

1. การควบคมุทุกชนิดต้องอาศยัข้อมลู การควบคมุจะดีเพียงใดขึน้อยู่กบัคณุภาพของ

ข้อมูล ในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลท่ีนํามาใช้จะต้อง

ถกูต้อง  มีความเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบท่ีถกูควบคมุ 

2. การควบคมุงานจะมุง่เน้นสว่นท่ีมีความสําคญัจริงๆ เท่านัน้ ผู้บริหารต้องชีป้ระเดน็ให้

ได้และควบคมุผลท่ีมีความสําคญัเหลา่นีโ้ดยการกําหนดวตัถปุระสงค์ การวดัผลปฏิบตัิงาน การ

ประเมินผลและการดําเนินการแก้ไข โดยทัว่ไปปัจจยักลางสําหรับการควบคมุในภาพรวมของการ

ปฏิบตังิานขององค์การโดยผา่นความเหมาะสมของกลยทุธ์  

3. การควบคมุงานต้องมีความยืดหยุน่และประหยดั การควบคมุท่ีเข้มงวดมากเกินไปจะ

นําไปสูก่ารวางหลกัเกณฑ์อยา่งไมมี่เหตผุล ซึง่อาจจะขดัขวางวตัถปุระสงค์จริงๆ ของการควบคมุ  

4. ผู้ บริหารควรดําเนินการให้การควบคุมมีความง่าย นอกจากนีร้ะบบการควบคุม

จําเป็นต้องสามารถกระตุ้นผู้บริหารให้ดําเนินการเปล่ียนแปลงตัง้แตใ่นระยะต้นของกระบวนการ 

แต่หากความเสียหายได้เกิดขึน้มากแล้ว ระบบการควบคุมจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 

โดยทัว่ไปกระบวนการควบคมุก็คือการทบทวนการวางแผน  

5. การควบคุมควรเน้นในเร่ืองพิเศษ ผู้บริหารจะไม่สามารถเฝ้ามองในทุกกิจกรรมได้

ตลอดเวลา ด้วยเหตนีุก้ารควบคมุจะบงัเกิดผล เม่ือผู้บริหารเน้นไปท่ีเร่ืองท่ีเป็นกรณีพิเศษหรือ

เป็นกิจกรรมท่ีอยู่เหนือการควบคมุในภาคปกติ เน่ืองจากมีข้อจํากดัของการควบคมุกลยทุธ์แบบ
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ดัง้เดิม จึงทําให้เกิดแนวคิดใหม่ในการควบคุมกลยุทธ์ขึน้ ตามแนวคิดใหม่ในปัจจุบันนัน้ 

ผู้บริหารจะต้องอาศัยการทํานายการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และใช้วิธีวางแผน

เตรียมการล่วงหน้า (Proactive approach) เพ่ือเผชิญกับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้นัน้ แนวคิดของการ

ควบคมุกลยทุธ์สมยัใหมจ่งึมุง่เน้นอนาคตมากขึน้ (Future-oriented)  
 
1.2 รูปแบบของการควบคุมงาน  
ในปัจจุบนัการควบคมุงานในปัจจุบนั จะมีลกัษณะเป็นแบบมีการวางแผนเตรียมการ

ลว่งหน้ามากขึน้ โดยจะมีการควบคมุการปฏิบตัิงานลว่งหน้าและการควบคมุในขณะปฏิบตัิงาน 

สําหรับการควบคุมโดยอาศัยปฏิกิริยาย้อนกลับก็ยังมีความจําเป็นอยู่ แต่จะต้องมีการ

เปล่ียนแปลงวิธีการเพ่ือให้สามารถควบคมุกลยุทธ์และการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเป็นการควบคมุแบบต่อเน่ือง (Continuous control) และเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน

อยา่งสม่ําเสมอรูปแบบการควบคมุกลยทุธ์แบบ “Feed forward control” [2]  

การตรวจราชการและนิเทศงานเป็นภารกิจสําคัญของสํานักตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสขุ1 มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือชีแ้จง แนะนํา ทําความเข้าใจกบัหน่วยงานของรัฐใน

การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนต่างๆ  ของชาติ  และตรวจติดตาม

ความก้าวหน้า ปัญหาอปุสรรค รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าใน

การปฏิบตังิาน  รวมทัง้การสดบัตรับฟังทกุข์สขุ ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐและประชาชน  แสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในพืน้ท่ี [2] 

อย่างไรก็ตาม การจดัโครงสร้างหน่วยงานระดบักระทรวงท่ีรับผิดชอบการควบคมุ

งาน สามารถแบ่งระดบัองค์การออกเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัองค์การ ระดบัธุรกิจ ระดบัหน้าท่ี 

และระดบัปฏิบตังิาน สําหรับกลุม่ผู้บริหารจะประกอบด้วยระดบัตา่งๆ ดงันี ้[1]  

1. ผู้บริหารระดบัต้น คือ หวัหน้างานหรือหวัหน้าหนว่ยซึง่ทําหน้าท่ีในการควบคมุกล

ยุทธ์ในระดบัหน้าท่ี ผู้บริหารระดบันีจ้ะรับสญัญาณจากผู้บริหารระดบักลางในการนํากลยุทธ์

เพ่ือการแข่งขันมาดัดแปลงเป็นระบบปฏิบัติงาน (Operation management) เพ่ือควบคุมให้

ผู้ปฏิบตังิานให้บริการให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการแขง่ขนั  

                                           
1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
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2. ผู้บริหารระดบักลาง คือนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล

ในจังหวัด ผู้ อํานวยการสํานัก / กอง / กลุ่มงานในส่วนกลาง ซึ่งจัดรวมกันในรูปของคณะ

กรรมการบริหารเป็นผู้ควบคมุกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ(แบง่เป็นคณะกรรมการในระดบัจงัหวดั และ

สว่นกลางท่ีบริหารงานเป็นเอกเทศ แต่เช่ือมโยงกนัในด้านนโยบาย ยทุธศาสตร์และกลยทุธการ

พฒันาด้านสขุภาพ)  

3. ผู้ บริหารระดับสูง คือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงเป็นผู้ ควบคุม

นโยบายและกลยุทธ์ในระดบัองค์การระดบักระทรวง อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานในกํากับเป็นผู้

ควบคมุนโยบายและกลยทุธระดบักรมและหน่วยงานให้สอดคล้องกบัระดบักระทรวง ผู้บริหารใน

กลุม่นีจ้ะเป็นคณะกรรมการอํานวยการทําหน้าท่ีควบคมุกลยทุธ์หลกัขององค์การ  

กลยทุธ์ในแตล่ะระดบัจะถกูกําหนดตวัชีว้ดัการปฏิบตัิการท่ีเป็นปัจจยัสําเร็จ (Critical 

Success Factors) เพ่ือทําให้การควบคมุทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์

และวิสยัทศัน์ขององค์การ 

 
1.3 กระบวนการควบคุมงาน 
ในการทําหน้าท่ีควบคมุงาน ในจดุเร่ิมต้น ผู้บริหารต้องกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑ์เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการตดัสนิความถกูต้องของผลงาน และต้องมีนิยามความหมายท่ีตรงกนัระหวา่ง

ผู้ปฏิบตังิาน 

1.3.1 การกําหนดมาตรฐานงาน 
มาตรฐานเป็นส่วนแตกย่อยมาจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ บริหารระดับ

รองลงมาใช้ในการวดัผลงาน มาตรฐานแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

1) มาตรฐานท่ีวดัได้ คือ มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัทางด้านกายภาพ ซึง่เกิดจากการผลิต

สินค้า หรือให้บริการ เช่น มาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในการ

กําหนดมาตรฐานเหลา่นี ้ผู้บริหารอาศยัประสบการณ์ ความรู้ และการสงัเกตด้วยตนเองตอ่งานท่ี

ทําในกลุม่งานตา่ง ๆ ประกอบกบัการสอบถามจากหวัหน้างานระดบัรองลงมา ซึง่ใกล้ชิดกบังาน

และเป็นผู้ ใช้มาตรฐานท่ีจะกําหนดขึน้ในการควบคมุงาน จากนัน้ จะมีการวิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ 

ท่ีรวบรวมได้ กําหนดขึน้เป็นมาตรฐานในการทํางาน ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารแบ่งสรรงาน กําหนด
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ผู้ รับผิดชอบ และจัดสรรค่าใช้จ่ายได้ยุติธรรมยิ่งขึน้ มาตรฐานจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ หาก

ผู้ปฏิบตังิานได้มีสว่นร่วมในการกําหนดด้วย 

2) มาตรฐานท่ีวดัไม่ได้ เช่น ช่ือเสียง ความนิยมของผู้มารับบริการท่ีมีต่อหน่วยงาน 

ระดบัความเอาใจใสท่ี่เจ้าหน้าท่ีมีตอ่ผู้ รับบริการ เป็นต้น จึงเป็นการยากในการกําหนดมาตรฐาน

และวดัผล เคร่ืองมือท่ีคิดว่าพอจะประเมินมาตรฐานท่ีไม่เป็นตวัตนเหล่านีไ้ด้ เช่น การสํารวจ

ทศันคต ิการใช้แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ เป็นต้น 

การควบคุมงานในขัน้นี ้มิใช่เพียงการหาข้อบกพร่องของการทํางานเท่านัน้ หาก

หมายรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย โดยการตดัสินใจว่า มีตวัแปรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

ควรเปล่ียนแปลงอะไรท่ีจําเป็น เพ่ือเป็นการประกันว่าจะได้ผลงานตามต้องการ อาจมีการ

ปรับปรุงมาตรฐาน เปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบงาน หรือเลือกใช้วิธีปฏิบตังิานท่ีดีกวา่เดมิ ทัง้นี ้ต้อง

มีการศกึษาถึงผลกระทบจากวิธีเหลา่นีด้้วย [3]  

 
1.3.2  กระบวนการควบคุมงาน  
กระบวนการในการควบคมุงาน แยกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ [4]  

1 ) การกํ าหนดมาตรฐาน ท่ี ใช้ วัด  (Establishing Standard) ทุ กองค์ กรจะมี

วตัถปุระสงค์ขององค์กร ดงันัน้มาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์นัน้ 

มาตรฐานโดยทัว่ไปแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้วยปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน 

และเวลาท่ีใช้ จํานวนเงินท่ีใช้เปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหน่วยผลิตและขนาดของ

บริการท่ีใช้ในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2) มาตรฐานปัจจยัท่ีใช้ในการผลติ (Input Standard) จะวดัด้วยความพยายามท่ี

ให้กบังาน (Work Effort) เช่น การวดัประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากรเป็นต้น 

2) การวดัผลงานท่ีทําได้จริง (Measuring Actual Performance) ได้แก่ การวดัผลงาน

ท่ีเกิดขึน้จริงเป็นหน่วยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีให้กบังานจริง หน่วยวดัท่ีใช้จะต้อง

เป็นอย่างเดียวกนักบัมาตรฐานท่ีกําหนดขึน้มา เช่น จํานวนท่ีผลิต จํานวนวนัท่ีขาดงาน จํานวน

แฟ้ม จํานวนรายได้ท่ีเกิดขึน้ ซึง่ผลงานเหล่านีไ้ด้มาจากการรายงาน การสงัเกต และสถิติตวัเลข

ตา่งๆ 
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3 ) การเป รียบ เที ยบผลงาน ท่ี ทํ าได้ จ ริงกับมาตรฐาน  (Comparing Actual 

Performance with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเนือ้หาความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ ระหว่าง

หน่วยงานท่ีทําให้จริงกบัมาตรฐาน 

4) การแก้ไขให้ถกูต้อง (Taking Corrective Action) ได้แก่ การดําเนินการทางด้านการ

บริหาร เม่ือพบความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีเกิดขึน้จริง กบัมาตรฐานเพื่อปรับการดําเนินงาน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีต้องการ 

 

2. เทคนิคในการควบคมุงาน แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้[5] 

1) การควบคมุด้านคณุภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีนํามาใช้เพ่ือวดัว่าผลผลิตและ

บริการท่ีผลติได้นัน้ ตรงตอ่ความต้องการของผู้ รับบริการ 

2) การควบคมุด้านปริมาณ คือการควบคมุท่ีมีการใช้ตวัเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วดัผล

ในทางปริมาณ เช่น การวดัจํานวนผลผลติวา่เป็นไปตามท่ีตัง้เปา้หมายเอาไว้หรือไม ่

3) การควบคมุด้านค่าใช้จ่าย โดยการใช้ระบบงบประมาณ เพ่ือควบคมุค่าใช้จ่าย ซึง่

เป็นเทคนิคท่ีสําคญัและนิยมใช้มากท่ีสดุ โดยการให้หน่วยงานจดัทํางบประมาณการใช้จ่ายใน

ทุกๆ ด้านไว้ล่วงหน้า เม่ือเข้าสู่ขัน้ตอนการปฏิบตัิ ผู้บริหารก็จะสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายโดย

วดัผลการใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้กบังบประมาณท่ีตัง้เอาไว้ 

4) การควบคมุด้านเวลา คือการควบคมุให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสามารถจดัทํา

ได้เสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางเอาไว้ 

 
1.3.3 การควบคุมและตดิตามผล  
การควบคมุและตดิตามผลท่ีมีประสทิธิภาพ ประกอบด้วย [4]  

1) ความถกูต้อง (Accuracy) ระบบการควบคมุและติดตาม ผลท่ีถกูต้องจะทําให้เกิด

ความน่าเช่ือถือ และนําไปใช้ได้ผลตามท่ีต้องการ หากการควบคมุเกิดจากข้อมลูท่ีไม่ถกูต้อง จะ

ทําให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดําเนินการ

ตอ่ไปอยา่งไร 

2) การจดัระบบอย่างมีกลยทุธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจดัวางระบบ

การควบคมุและตดิตามผลอยา่งมีกลยทุธ์ อนัจะทําให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ในการควบคมุได้ 

ซึง่ระบบการควบคมุและติดตามผลควรจะครอบคลมุกิจกรรม เหตกุารณ์ และการดําเนินงานทกุ
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อยา่งภายในองค์กร ซึง่ถ้าหากองค์กรนําระบบการควบคมุและตดิตามผลมาใช้โดยขาดกลยทุธ์ท่ี

เหมาะสม ก็จะไมส่ามารถบรรลผุลตามต้องการได้ 

3) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหาร

ไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเร่ืองท่ีสําคญั หรือควบคุม

ตดิตามเฉพาะในหลกัใหญ่ท่ีเป็นสาระสําคญัจริงๆ ไมใ่ช่ลงไปดใูนรายละเอียดทกุเร่ือง การเข้าไป

ตรวจสอบควบคมุในทกุรายการจะสง่ผลตอ่การใช้อํานาจในการบริหารจดัการ อีกทัง้สง่ผลให้ไม่

สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งคลอ่งตวั 

4) ความทนัเวลา (Timeliness) ระบบการควบคมุและติดตามผลท่ีดีจะต้องสามารถ

กระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทนัเวลา เพ่ือการแก้ไขหรือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึน้ โดยข้อมลูจากการควบคมุและตดิตามผลอาจไมมี่ความหมายเลยหากได้รับมาลา่ช้ากว่า

เวลาอันควร ดงันัน้ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้

อยา่งทนัเวลา 

5) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะต้องมีความ

ยืดหยุ่น สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงและการเกิดขึน้ใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งระบบการ

ควบคมุควรปรับตวัตามเวลาและสภาพแวดล้อม 

6) ความประหยดั (Economy) ระบบการควบคมุและติดตามผลจะต้องสามารถทําให้

เกิดประโยชน์ท่ีคุ้มค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้โดยจะต้องใช้ระดบัของการควบคมุ

ให้น้อยท่ีสดุ ประหยดัท่ีสดุ แตเ่กิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

7) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคมุและติดตามผลควรมี

ความซับซ้อนน้อยท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการใช้ และคนท่ีเก่ียวข้องกับระบบการควบคุม

สามารถเข้าใจได้ง่าย 

8) การมีมาตรฐานท่ีสมเหตสุมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของ

การควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทําได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้

ผู้ปฏิบตังิานปฏิบตัติามได้ 

9) การแก้ ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลท่ี มี

ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึน้เท่านัน้ แต่

จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และสามารถ

ดําเนินการตอ่ไปได้อยา่งราบร่ืนและประสบผลสําเร็จ 



 
 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  303 

 
 

10) การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคมุและติดตามท่ีเน้น

จดุใดจดุหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ จะทําให้มองปัญหาไมค่รอบคลมุ เพราะงานแตล่ะ

งานย่อมมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้มาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควร

กําหนดให้เหมาะสมสําหรับกิจกรรมแตล่ะประเภท 

 
2. การนิเทศงาน 

การนิเทศงานหมายถึงการติดตามผลงาน ชีแ้จงแนวทางในการปฏิบัติ เสนอแนะ 

สงัเกตการณ์ กระตุ้น และสง่เสริมให้ผู้ รับการนิเทศมีความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้มีการ

ปรับปรุงการทํางาน 

 
2.1 แนวคดิและรูปแบบการนิเทศงาน 
การนิเทศงาน เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีทําให้ทราบถึงการดําเนินงานว่ามีความสําเร็จ

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่อยา่งไร และมีวิธีการดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือเป็นข้อมลูในการวางแผนปฏิบตัิงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการนิเทศงานเป็นกิจกรรม

ซึ่งต้องทําร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี เพ่ือมุ่งไปสู่ความสําเร็จอันเดียวกัน โดยยึดหลกัท่ีว่าการ

นิเทศงานมุง่สง่เสริมสนบัสนนุมากกวา่การควบคมุให้ทําตามคําสัง่ ฉะนัน้ ผู้ นิเทศงานจําเป็นต้อง

มีทกัษะ (Skills) ใน 3 สาขา คือ 1. ทกัษะในเชิงวิชาการ (Technical skills) 2. ทกัษะในเชิงมนษุย

สมัพนัธ์ (Interpersonal skills) 3. ทกัษะในด้านปัญญา (Conceptual skills) สามารถวิเคราะห์

ปัญหา คาดการณ์ทางเลือกแตล่ะทาง เพ่ือเป็นแนวทางตดัสนิใจเลือกวิธีแก้ปัญหาตอ่ไป [6]  

บทบาทของผู้ นิเทศงานต้องสามารถดแูล ให้คําแนะนําแก่ผู้ปฏิบตัิงาน สิ่งท่ีผู้ นิเทศงาน

ต้องตระหนักถึงอย่างละเลยมิได้ บทบาทการนิเทศท่ีเหมาะสม ซึ่งหลักของการนิเทศงานจะ

แตกต่างกันออกไปตามนโยบายขององค์กร ลักษณะของงาน ลักษณะของหน่วยงาน สภาพ

เศรษฐกิจและสงัคม และความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน โดยมุ่งปรับปรุงทัง้คนและงาน ซึง่อาจ

สรุปได้ดงันี ้[7]  

1. เพ่ือสนบัสนนุให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กรปฏิบตัิงานได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว ได้ปริมาณ 

และคณุภาพอนันําไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความคลอ่งตวัในการประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ใน

องค์กรและระหวา่งองค์กร 

3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการ และนโยบายของหน่วยงานแก่ผู้ปฏิบตังิาน 
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4. เพ่ือให้ได้ข้อมลูอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาและปรับปรุงงานตอ่ไป 

 รูปแบบการนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีปกติ  แบง่ออกเป็น 2 รอบ 

(รอบท่ี 1 เดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนมีนาคม รอบท่ี 2 เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม) ซึง่การนิเทศ

งานนอกรอบ ผู้ นิเทศสามารถออกตรวจนิเทศพืน้ท่ีก่อนท่ีจะถึงวนัตรวจราชการเพ่ือเก็บข้อมลู

และสงัเกตการดําเนินการของหน่วยบริการ จะได้นํามาประกอบการเสนอในการสรุปประชุม

การตรวจราชการและนิเทศงาน  

หน้าท่ีเบือ้งต้นของผู้ นิเทศงาน คือ ให้คําแนะนําและให้การสนับสนุนการทํางาน

โดยทัว่ไปของผู้ปฏิบตัิงาน ส่วนผู้ นิเทศแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกนัออกไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

โครงสร้างของหน่วยงาน และบคุลิกภาพของผู้ นิเทศ ผู้ปฏิบตัิงาน และชนิดของงานในหน่วยงาน 

ล้วนมีอิทธิพลต่อบทบาทของผู้ นิเทศทัง้สิน้ ฉะนัน้ ผู้ นิเทศงานท่ีดี จึงมีคณุสมบตัิแตกต่างกนัไป

ตามภมูิหลงั บคุลกิภาพและวิธีในการทํางานของแตล่ะคน  
 
2.2 ประเภทของผู้นิเทศงาน 
โครงสร้างขององค์กรโดยทัว่ไป มกัเป็นแบบผสมคือ มีทัง้สายงานหลกั (Line) และสาย

งานช่วย (Staff) อยู่ในโครงสร้างเดียวกนั กล่าวคือ สายงานหลกั หมายถึง เจ้าหน้าท่ีขององค์กร 

ซึ่งมีหน้าท่ีผลิตผลงานอนันําไปสู่การบรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร มีสิทธิในการบงัคบับญัชา 

มอบหมาย และตรวจผลงานได้ พร้อมทัง้มีอํานาจในการตัดสินใจ สายงานช่วย หมายถึง 

เจ้าหน้าท่ีขององค์กร ซึ่งมีหน้าท่ีให้คําแนะนํา ปรึกษา หรือช่วยเหลืองาน แต่ไม่มีสิทธิในการ

บงัคบับญัชา ฉะนัน้ในบางครัง้ ผู้ นิเทศงานอาจเป็นทัง้สายงานหลกั และสายงานช่วยในเวลา

เดียวกนัได้  

ในงานสาธารณสขุ ระดบัของการนิเทศจะจดัทําขึน้ 

-การนิเทศระดบัจงัหวดันิเทศ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอําเภอ 

(คปสอ.)  

-การนิเทศระดบัอําเภอ คปสอ. นิเทศ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต)  

ผู้ นิเทศคือ  

1) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ มีหน้าท่ีประสานให้เกิดการนิเทศงานใน

จงัหวดั 

2)  หวัหน้ากลุม่งาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบนิเทศงานในขอบเขตงานตามภาระงาน 
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3) ผู้ รับผิดชอบการนิเทศและประเมินผล มีหน้าท่ีประสานให้เกิดการนิเทศงานใน

จงัหวดั 

4) นกัวิชาการในงานและกลุม่งาน มีหน้าท่ีนิเทศงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

 

รูปแบบของการนิเทศงาน แบง่ออกเป็น 3 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 พิจารณาตามจดุมุ่งหมายของการนิเทศเป็นเกณฑ์ แบง่เป็น 4 รูปแบบ 

คือ 

1. การนิเทศเพ่ือการแก้ไข หมายถึง การนิเทศงานเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไข

ข้อผิดพลาดให้กบัผู้ รับการนิเทศ ซึง่ปัญหาท่ีพบแบง่เป็น 4 ระดบั ซึง่วดัจากคา่ดชันีความเสี่ยงท่ี

ประเมินได้รอบทบทวนความก้าวหน้า (Progress Review) และรอบติดตามและประเมินผล 

(Monitoring/Evaluation) ดงันี ้

 

 ระดบัยอมรับได้   ระดบัเฝา้ระวงั   ระดบัเร่งรัดจดัการ  ระดบัจดัการโดยเร็ว    

 

2. การนิเทศเพ่ือปอ้งกนั 

ผู้ นิเทศจะต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์มาก สามารถคาดการณ์ถึง

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ การนิเทศเพ่ือปอ้งกนัมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือ 

- ช่วยผู้ปฏิบตังิานคงระดบัความเช่ือมัน่ตนเอง 

- ช่วยผู้ปฏิบตังิานกล้าตอ่สู้อปุสรรค 

- ช่วยผู้ปฏิบตังิานมีความกระตือรือร้นท่ีจะทํางาน 

 

3. การนิเทศเพ่ือก่อ หมายถึง การนิเทศท่ีคํานึงถึงอนาคตมากกว่าอดีต โดยจะ

บอกกล่าวให้ผู้ รับการนิเทศว่ามีสิ่งใดผิด โดยมีข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไขพร้อม เพ่ือแก้ไขได้

ทนัท่วงที 

4. การนิเทศเพ่ือการสร้างสรรค์ หมายถึง การนิเทศท่ีทํางานร่วมไปกบัผู้ รับการ

นิเทศ โดยเพ่งเล็งทัง้ด้านความรู้ สติปัญญา จิตใจ และกําลังกายของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มี

โอกาสได้แสดงออกอยา่งเตม็ท่ี 
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แนวทางท่ี 2 พิจารณาจากลกัษณะการทํางานของผู้ นิเทศเป็นเกณฑ์ แบง่เป็น 5 รูปแบบ 

คือ 

1. การตรวจ เป็นการนิเทศมุ่งเน้นตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม

เปา้หมายหรือมาตรฐานหรือไม ่โดยไมไ่ด้มุง่หมายท่ีจะช่วยให้มีการปฏิบตังิานดีขึน้ 

2. การนิเทศตามสบายเป็นการนิเทศแบบไปดเูฉย ๆ เพ่ือให้ผู้ รับการนิเทศเกิด

ความอบอุ่นใจว่า มีผู้ ใหญ่มาดแูลบ้างเท่านัน้ ส่วนการปฏิบตัิงานยงัคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีการ

แนะนําหรือเสนอแนะใด ๆ ทัง้สิน้ 

3. การนิเทศแบบบีบบงัคบั เป็นการนิเทศแบบบีบบงัคบัและเร่งรัดให้ผู้ รับการ

นิเทศปฏิบตังิานให้ถกูต้องตามขัน้ตอน ระเบียบแบบแผน และตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว้ 

4. การนิเทศแบบฝึกอบรมหรือแนะแนว เป็นการนิเทศแบบผู้ นิเทศจะต้องเป็นผู้

มีความรู้ และประสบการณ์เพ่ือสามารถให้คําแนะนําได้อยา่งถกูต้อง 

5. การนิเทศแบบประชาธิปไตยเป็นการนิเทศแบบคํานึงถึงหลกัมนษุยสมัพนัธ์ 

หลกัประชาธิปไตย อนัเป็นแนวทางของการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ เพ่ือร่วมกนัปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ 

 

2.3 การนิเทศของกระทรวงสาธารณสุข [8] 

กระทรวงสาธารณสขุ ได้มีนโยบายเก่ียวกับการนิเทศงานมาตัง้แต่แผนพฒันาการ

สาธารณสุข ฉบับท่ี 1-3 (พ.ศ.2504-2519) แต่การนิเทศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปใน

ลกัษณะต่างกรมต่างกองจดัทํากันเอง โดยยงัมิได้มีการกําหนดนโยบาย หรือจดัเป็นระบบการ

นิเทศท่ีแน่นอน  

ต่อมาในช่วงของแผนพฒันาการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) ได้มีการ

จดัแบ่งระดบัการนิเทศเป็นส่วนกลาง และส่วนภมูิภาคขึน้ เพ่ือจะได้มีผู้ รับผิดชอบสอดส่องดแูล

ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบตัิ ซึง่อยูใ่นท้องถ่ินห่างไกล ให้มีความรู้ความสามารถ และสร้างขวญั

กําลงัใจในการปฏิบตัิโดยทัว่ถึงและสม่ําเสมอ ทัง้นีโ้ดยยึดหลกัประหยดัทรัพยากรให้มากท่ีสดุ

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ดงันัน้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เลือกกําหนดกลวิธีนิเทศงานสาธารณสุข

ผสมผสานขึน้และถือปฏิบัติอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเนือ้หาให้

สอดคล้องกบัแผนพฒันาการสาธารณสขุ เพ่ือให้ครอบคลมุทุกลกัษณะงานท่ีมีการปฏิบตัิงาน

ของแตล่ะระดบั 
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การนิเทศงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตาม

ขอบเขตหน้าท่ี ดงันี ้

1.  ระดบัสว่นกลาง มีหน้าท่ีนิเทศงานหน่วยงานในสว่นภมูิภาคทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบั

ศนูย์ / ภาค / เขตและทกุหน่วยงานสาธารณสขุจงัหวดั โดยเน้นหนกัในระดบัจงัหวดั 

2. ระดบัจงัหวดั มีหน้าท่ีนิเทศงานระดบัจงัหวดัด้วยกนัในลกัษณะไขว้หรือตามระบบ

เครือข่าย และหน่วยงานระดับต่ํากว่าทุกหน่วยงานในสังกัด โดยเน้นหนักท่ีหน่วยงานระดับ

อําเภอ 

3. ระดับอําเภอ มีหน้าท่ีนิเทศงาน หน่วยระดับอําเภอด้วยกันในจังหวัดนัน้ หรือ

จงัหวดัอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการส่วนกลางเห็นสมควรในลกัษณะไขว้ และนิเทศทกุหน่วยงานใน

อําเภอท่ีรับผิดชอบ   โดยเน้นหนกัท่ีระดบัตําบล 

4. ระดบัตําบล มีหน้าท่ีนิเทศงานหน่วยงานสาธารณสขุในระดบัต่ํากวา่ทกุหน่วยงาน 

การนิเทศงานเป็นสว่นหนึง่ของการควบคมุ กํากบั ตดิตามประเมนิผล  

ขัน้ตอนการดําเนินงานมีดงันี ้

1. แต่งตั ง้ผู้ นิ เทศงานแต่งตัง้คณะทํางานนิ เทศงานระดับจังหวัด  / อําเภอ

ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั (หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย) เป็นประธาน คณะทํางาน

ประกอบด้วย หวัหน้ากลุ่มงานหรือผู้แทน / หวัหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ 

หวัหน้างานนิเทศประเมินผลเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

2. ศกึษาข้อมลูการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมาและแนวทางการนิเทศ ตดิตามงานระดบั

กระทรวง เขต จงัหวดั วิเคราะห์ผลดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา ปัญหาการปฏิบตังิานทัง้ด้านบริหาร

จดัการและวิชาการ รวมทัง้ศกึษาแนวทางการนิเทศติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง /  

เขต / จงัหวดั 

3. กําหนดขอบเขตและประเดน็การนิเทศ ปฏิทินการนิเทศในภาพรวมทัง้จงัหวดั 

1) กําหนดวตัถปุระสงค์ของการนิเทศ 

2) กําหนดประเด็นการนิเทศงานตามนโนบาย งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และ

งานแก้ไขปัญหาพืน้ท่ี 

3) กําหนดปฏิทินการนิเทศจงัหวดันิเทศอําเภอ 2 ครัง้ / แห่ง / ปี ก่อนการรับตรวจ

ราชการ และนิเทศงานระดบัเขต อําเภอนิเทศตําบล 2 ครัง้ / แห่ง / ปี 
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4) นําเสนอกรอบหรือประเด็นการนิเทศ กําหนดกรอบการนิเทศเพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าของงานตามประเด็นในข้อ 3 รายละเอียดการนิเทศ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ

ความก้าวหน้า หรือ ผลการดําเนินงานท่ีชดัเจน 

5) ประชุมชีแ้จงผู้ นิเทศงานเพ่ือให้การนิเทศงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จัด

ประชมุเชิงปฏิบตัิการนําเสนอรายละเอียด วตัถปุระสงค์ ประเด็นสําคญัของการนิเทศ รูปแบบ

และแบบรายงานผลการนิเทศงาน ผู้ นิเทศทกุคนต้องศกึษารายละเอียดล่วงหน้า เตรียมข้อมลู

เพ่ือพฒันา และเรียนรู้ในกลุม่ผู้ นิเทศ 

6) ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินและขอบเขตท่ีกําหนด กล่าวคือ 1) ผู้ นิเทศงาน

ดําเนินการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าตามกําหนด 2) จดัทําเอกสารสรุปผลของผู้ นิเทศเพ่ือ

เป็นคูมื่อการปรับปรุงแก้ไข 

7) สรุปผลการนิเทศและนําเสนอภาพรวมจังหวัดเพ่ือการพัฒนางานของ

สาธารณสขุจงัหวดั 
 
3. การตรวจราชการ 

3.1 แนวคดิและรูปแบบของการตรวจราชการ 
3.1.1 แนวคดิ ความเป็นมาของการตรวจราชการ [9] 

ความสําคญัของ “การตรวจราชการ” มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ พ.ศ.2532 และ พ.ศ.2548 (ฉบับปัจจุบัน) รองรับว่าเป็น

มาตรการสําคญัประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าท่ี

ของผู้ตรวจราชการ  การปฏิบตัิงานหรือบทบาทของผู้ตรวจราชการคือเป็นผู้ควบคมุดแูลให้การ

ปฏิบตัิราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ินอกจากนีผู้้ตรวจราชการยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างหน่วยราชการส่วนกลางกบัส่วนภมูิภาคและส่วนท้องถ่ิน โดยเป็นผู้ เช่ือมโยงนํานโยบาย

ของผู้บริหารในสว่นกลางไปแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบตัใินสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ินได้รับทราบ 

ตลอดจนเป็นผู้แทนของรัฐบาลออกไปเย่ียมเยียนและรับฟังปัญหาความทกุข์ยากเดือดร้อนของ

ประชาชน เพ่ือนําเสนอผู้บริหารให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเหลา่นัน้ สมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐบาล 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2515 เป็นต้นมา การตรวจราชการดําเนินการควบคู่ไปกับการนิเทศ

งาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งรัดติดตามงาน  ค้นหาปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข 
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รวมทัง้พัฒนางานสาธารณสุขในพืน้ท่ี  และเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและ

ครอบคลุมงานทุกด้าน การตรวจราชการจึงดําเนินการในลกัษณะการผสมผสานระหว่างการ

ตรวจราชการและการนิเทศงานสาธารณสขุ โดยประสานความร่วมมือของทกุกรมกองท่ีเก่ียวข้อง 

และได้มีการปรับปรุงระบบงานให้มีประสทิธิภาพจนเป็นท่ียอมรับของกรมและกระทรวง ผู้บริหาร

ได้ใช้การตรวจราชการและนิเทศงานเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุกํากบัการดําเนินงานให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย และยังเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหา

สาเหต ุและแนวทางแก้ไข เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเขตตรวจ

ราชการเป็น 9 เขต และได้มีการปรับเขตตรวจราชการเร่ือยมา และในปี พ.ศ.2531 ปรับเป็น 12 

เขต [10] เพ่ือให้การตรวจราชการเป็นระบบเดียวและประสานสอดคล้องกับของสํานัก

นายกรัฐมนตรี แต่ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างบางจังหวดัในเขตตรวจราชการท่ี 5 6 และ 7 

เน่ืองจากเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และมีการกําหนดให้มี

จังหวัดศูนย์เขต [11] ในแต่ละเขตตรวจราชการเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและ

ประสานราชการภายในเขตโดยถือประโยชน์ของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นหลกั ทัง้สภาพพืน้ท่ีตัง้ 

การคมนาคมระหว่างจังหวดัในเขตว่าห่างไกลจากจังหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของศูนย์และเขต ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางด้านวิชาการและการให้ความช่วยเหลือการส่งต่อผู้ ป่วยตามระบบพฒันาเครือข่าย

บริการสาธารณสขุ 

ในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลในสมยันัน้ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 

2535 กําหนดการกระจายอํานาจการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึน้  โดยการ

จดัตัง้สํานกังานสาธารณสขุเขตให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ไประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ

และปัญหาสาธารณสุขของท้องถ่ิน นอกจากนัน้ยังได้กําหนดนโยบายสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดย

ละเอียด รวมเป็นนโยบายด้านสาธารณสุข 10 ข้อ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัจะต้องมีการเร่งรัดดําเนินการอยา่งรีบดว่น ด้วยเหตผุลนี ้ผู้บริหารสาธารณสขุ

ได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจบางส่วน (Partial Delegation) ไปสู่การ

บริหารระดบัเขต (Regionalization) โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ หรือ 

สาธารณสุขนิเทศประจําเขตตรวจราชการรับผิดชอบดําเนินการร่วมกับศูนย์วิชาการเขตและ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตนัน้ ๆ เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของส่วนกลางให้เกิด

ประสิทธิภาพและความคล่องตัว และเพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบในการจัดตัง้เป็นสํานักงาน

สาธารณสขุเขตในระยะยาว ตามนโยบายรัฐบาล ได้เร่ิมมีการมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข 12 นาย และสาธารณสุขนิเทศก์ 12 นาย รับผิดชอบในการกํากับ ดูแล 
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ประสานการตรวจราชการและนิเทศงาน  และตรวจราชการและนิเทศงานตามเขตตรวจราชการ

ของกระทรวงสาธารณสขุทัง้ 12 เขต [12] โดยกระทรวงสาธารณสขุได้จดัตัง้องค์กรขึน้เป็นการ

ภายในตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภาคคือ “สํานกังานสาธารณสขุเขต” [13] ทัง้ 12 เขตในปี พ.ศ.2535 โดย

กําหนดบทบาทหน้าท่ีในด้านการกําหนดแผนและกลวิธีพฒันางานสาธารณสขุในระดบัเขตให้

สอดคล้องกับนโยบายและปัญหาของท้องถ่ิน รวมทัง้ประสานความร่วมมือจากกรมกองท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้การพฒันาสาธารณสุขเขตและจงัหวดัมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยใช้

คณะกรรมการประสานการพฒันางานสาธารณสขุเขต (คปสข.) เป็นองค์กรบริหาร  มีข้าราชการ

มาช่วยราชการเขตละประมาณ 3 - 4 คน อยู่ในสงักัดฝ่ายตรวจราชการและรายงาน กองกลาง 

สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

การตรวจราชการของสํานกัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุท่ีผ่านมา ตัง้แต่ปี 

๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ มุ่งเน้นการตรวจราชการตามตวัชีว้ดั (Indicator oriented) ทําให้การตรวจ

ราชการและนิเทศงานใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดตามผลการปฏิบตัิงานตามตวัชีว้ดัเป็น

หลัก  โดยมิได้ให้ความสําคัญกับเนือ้งานในภาพรวมและความเช่ือมโยงกัน  กระบวนการ

ทํางาน รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคเท่าท่ีควร โดยสรุปปัญหาสําคญัท่ีพบในการตรวจราชการและ

นิเทศงานท่ีผา่นมาคือ [9] 

1. ตวัชีว้ัดมีจํานวนมากเกินไป ทําให้สรุปผลการตรวจ/นิเทศท่ีจังหวัดต้องใช้

เวลานานไมต่ํ่ากวา่ 3 ชัว่โมง หากต้องให้ผู้ นิเทศพดูถึงทกุตวัชีว้ดั 

2. ผู้ นิเทศงาน ให้ความสําคญักับตวัเลข หรือผลลพัธ์ตามตวัชีว้ดั แทนท่ีจะมุ่ง

ตรวจสอบและทําความเข้าใจเนือ้งานและกระบวนการทํางานของพืน้ท่ี  

3. ส่วนกลาง ไม่ชีแ้จงหรือส่ือสารกบัจงัหวดัเท่าท่ีควร รวมทัง้ในหลายโครงการ 

ไมมี่ระบบการสนบัสนนุการทํางานของจงัหวดั  

4. รายงานสรุปผลการตรวจและนิเทศงานไม่ได้สะท้อนภาพปัญหา เพ่ือให้เกิด

การปรับปรุงแก้ไข จงึมีประโยชน์น้อย 

ในปี 2553 เป็นต้นมา  สํานกัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ  จึงได้ปรับแนว

ทางการตรวจราชการและนิเทศงานโดยเน้นการตรวจราชการและนิเทศงาน “เชิงระบบและ

เน้นกระบวนการ” แทนการมุ่งเน้นท่ี “ตวัชีว้ดั”  หรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานส่วนกลางต้องการ  

และเน้นบทบาทในการกํากับและประเมินผล (M&E) เพ่ือให้เห็นภาพรวมว่า การดําเนินงาน

ของจังหวัด เป็น ไปตามวัตถุป ระสงค์ห รือไม่  (Objective-oriented Assessment)  ซึ่ ง

หมายความว่าจังหวัดและหน่วยงานในพืน้ท่ีควรรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความ
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รับผิดชอบของตน ในการดําเนินงานและการบริหารจดัการในพืน้ท่ี ได้แก่ ความพร้อมไม่ว่าจะ

เป็นการดําเนินงานตามนโยบาย เพ่ือนํามาหารือกบัจงัหวดัและหน่วยงาน สะท้อนภาพปัญหา

การทํางานในพืน้ท่ี  และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับการตรวจ  ตลอดจนถ่ายทอดปัญหา

กลบัไปท่ีสว่นกลาง   

ในปี 2556 การตรวจราชการยงัคงยึดหลกัการการตรวจราชการเชิงกระบวนการ 

โดยการปรับปรุงให้เกิดความเช่ือมโยงตามกรอบวิสยัทศัน์ของกระทรวงสาธารณสขุ และการ

เช่ือมเปา้หมายการดําเนินงานตัง้แตร่ะดบักระทรวง กรม ลงสูพื่น้ท่ีเป็นหลกั  

 
3.1.2 รูปแบบการตรวจราชการ 
การตรวจราชการนอกจากจะเป็นการควบคุมงานแล้ว ยังเป็นการติดตาม

ประเด็นการดําเนินงานของจังหวดั และท่ีสําคญัยงัเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ รับการตรวจกับทีมผู้ ตรวจราชการเพ่ือในการดําเนินงานตาม

นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ  
อาํนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ (ระเบียบข้อ 12) 
ระบบการตรวจราชการท่ีดี จะต้อง “สามารถช่วยสร้างหลกัประกัน และให้ความ

มัน่ใจแก่ประชาชนได้ว่า การดําเนินงานของรัฐบาลและระบบราชการนัน้ ได้ดําเนินการไปอย่าง

สจุริต ยตุิธรรม ถกูต้องเหมาะสม เท่ียงตรงตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว้ ไม่เกิดการทุจริต ฉ้อฉล

และร่ัวไหล มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ และคุ้มคา่”  

วตัถปุระสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ [14]  

1. เพ่ือชีแ้จง  แนะนํา  หรือทําความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแผนงาน

ตา่งๆ 

2. เพ่ือตรวจติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบฯ มติ ครม. และคําสัง่

นายกรัฐมนตรี 

3. เพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค์  

เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิตามนโยบาย และพฒันาเศรษฐกิจ และบริหารราชการแผ่นดิน หรือ

ยทุธศาสตร์ 

4. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และประเมินประสิทธิภาพ 

ประสทิธิผล ความคุ้มคา่ในการปฏิบตังิาน หรือการจดัทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
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5. เพ่ือสดบัตรับฟัง ทุกข์ สขุ ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าท่ี

และประชาชน 

6. เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และการสืบสวน สอบสวนเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือ

สถานการณ์ 

 

รูปแบบการตรวจราชการระดบักระทรวงสาธารณสขุออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเร่ืองท่ีเป็นนโยบายรัฐบาล

ด้านสขุภาพตามยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนงาน หรือ 

โครงการสําคญัท่ีจดัทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ในปีงบประมาณนัน้ ๆ รวมทัง้การตรวจราชการเชิงลึกในเร่ืองท่ีเป็นปัญหา

สาธารณสขุในพืน้ท่ีเฉพาะเขตตรวจราชการ ซึง่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานใน

พืน้ท่ี หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน ปีละ 2 ครัง้ 

2. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการผนกึกําลงัทัง้ในด้านประสทิธิผล ประสทิธิภาพ คณุภาพการบริการและขีด

สมรรถนะระหว่างส่วนราชการไปสู่การบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นนโยบาย ตามประเด็น

ยทุธศาสตร์ในทกุพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องและตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ หรือ เฉพาะกิจ เป็นการตรวจราชการ นอกเหนือจาก

การตรวจราชการกรณีปกติ ซึง่ไมไ่ด้กําหนดไว้ในแผนการตรวจราชการฯ ได้แก่ 

1) นโยบายสําคญัเร่งดว่นและการมอบหมายของผู้บงัคบับญัชาเป็นกรณี ๆ ไป   

2) เร่ืองท่ีเป็นปัญหาสําคญัในพืน้ท่ีท่ีมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมี

ความเส่ียงสงูตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

3) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเน่ืองมาจากการเกิดภัย

พิบตั ิ เช่น อทุกภยั ภยัแล้ง เป็นต้น ซึง่รวมถึงงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. การตรวจราชการกรณีเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ เป็นการตรวจราชการเพ่ือ  

1) แสวงหาข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าท่ี หรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ปฏิบตังิานของผู้ มีอํานาจหรือจากเจ้า หน้าท่ีของรัฐ   

2) แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดําเนินการของ

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
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3.1.3  ลักษณะของการตรวจราชการ  
ระบบการตรวจราชการ (Inspection) ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบนัดําเนินการ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ พ.ศ.2548  มี

นโยบายให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคญัประการหนึง่ในการบริหารราชการแผน่ดนิ ท่ีจะ

ทําให้การปฏิบตัริาชการหรือการจดัทําภารกิจของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสขุเป็นไปตาม

เปา้หมาย และแก้ไขปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ อนัเกิดจากการดําเนินการดงักลา่ว เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สขุแก่ประชาชน กระทรวงสาธารณสขุจงึได้คดัเลือกแผนงาน โครงการงานท่ีเป็นภารกิจ

ท่ีสําคญั ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ

และนิเทศงาน ระดบักระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือให้การปฏิบตัิราชการเป็นไปตามความมุ่งหมาย

วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผน่ดนิ แผน หรือยทุธศาสตร์ใดๆ ท่ีกําหนดเป็นยทุธศาสตร์ชาติ

หรือวาระแห่งชาต ิ

แนวทางการตรวจราชการโดยเน้นการตรวจราชการและนิเทศงาน “เชิงระบบและ

เน้นกระบวนการ” แทนการมุ่งเน้นท่ี “ตวัชีว้ดั”  หรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานส่วนกลางต้องการ  

และเน้นบทบาทในการกํากับและประเมินผล (M&E) การตรวจราชการเพ่ือให้จังหวัดและ

หน่วยงานในพืน้ท่ีควรท่ีต้องทราบและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน ในการ

ดําเนินงานและการบริหารจดัการในพืน้ท่ี ได้แก่ ความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานตาม

นโยบาย ระบบบริการสขุภาพ การสง่เสริมปอ้งกนั และระบบบริหารจดัการ ประเมินปัญหาท่ีมี

อยู่ในระบบ เพ่ือนํามาหารือกบัจงัหวดัและหน่วยงาน สะท้อนภาพปัญหาการทํางานในพืน้ท่ี  

และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับการนิเทศ  ตลอดจนถ่ายทอดปัญหากลับไปท่ีส่วนกลาง  

ดงันัน้ลกัษณะการตรวจราชการจงึมี ดงันี ้

  1. การตรวจปฏิบตักิารทัว่ไป หรือการตรวจเย่ียม (field visit) เพ่ือรับฟังปัญหา ทกุข์

สุขและความคิดเห็นของประชาชน รับทราบสภาพ และสถานการณ์ในพืน้ท่ี อันจะนํามาใช้

ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะนโยบายตอ่ไป 

  2. การสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง (problem-based investigation) เม่ือพบกรณีท่ี

ทุจริต ฉ้อโกง ประพฤติมิชอบ หรือมีเหตอุนัควร รวมทัง้การดแูลเร่ืองการร้องทุกข์ ร้องเรียนของ

ประชาชน เพ่ือขอความเป็นธรรมและต้องการขอรับความช่วยเหลือ / ไกล่เกล่ียข้อพิพาทกบัทาง

ราชการ หรือแก้ไขปัญหาความทกุข์ยากเดือดร้อน 
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แผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข 

[15]   ได้พฒันาการตรวจราชการกรณีปกติ โดยมุ่งเน้นท่ีเนือ้งาน (Work oriented) มากกวา่มุ่งท่ี

ตวัชีว้ดั เป็นการตดิตามกระบวนงาน (Process) มากกว่าตดิตามผลการปฏิบตังิาน รับฟังปัญหา

อปุสรรคท่ีเกิดขึน้มากกว่าการเร่งรัดผลงาน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการแก้ไขตวัเลขโดย

กําหนดเป็นภารกิจท่ีสําคญั 3 ภารกิจ  ในแต่ละภารกิจจะมีประเด็นต่าง ๆ  รวมทัง้หวัข้อท่ีจะใช้

กรอบการทํางานท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือประเมินปัญหา

การทํางาน กระบวนการปฏิบตัิและผลลพัธ์ต่าง  ๆ ตามสภาพของแต่ละพืน้ท่ี ทัง้นี ้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องจะจัดทําเอกสารสรุปให้จังหวดัทราบถึงสถานการณ์และสภาพปัญหา วตัถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางการดําเนินงาน ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ตัวชีว้ัด(ถ้ามี) และ

หน่วยงาน / ผู้ รับผิดชอบเพ่ือท่ีจะนําไปจดัทําเป็นแผนปฏิบตักิารของจงัหวดั  

 ผู้ ตรวจราชการกระทรวง และสาธารณสุขนิเทศก์อาจพิจารณาวิเคราะห์ปัญหา

สาธารณสุขในพืน้ท่ีและพิจารณากําหนดเป็นแผนการเร่งรัด ติดตามกํากับ ประเมินผล และ

รายงานผลโดยกลไกของคณะกรรมการประสานการพฒันางานสาธารณสขุระดบัเขต (คปสข.) 

[16] หรืออาจจดัทีมเฉพาะกิจลงไปนิเทศงานในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาสาธารณสขุแบบ บรูณาการใน

พืน้ท่ีเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ หรือร่วมกนัระหวา่งเขตตรวจราชการ 
 
3.2 ขัน้ตอนของการตรวจราชการ 
ท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดแผนและถ่ายระดับ (Cascading) ให้กับ

หน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคดําเนินงานตามนโยบาย โดยจดัทําเป็นแผนกลยทุธ์ 

แผนปฏิบตัิการ และจดัทําแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติประจําปี ท่ีเน้นความ

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda) กระทรวง (Function) และพืน้ท่ี (Area) เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ให้เกิด

ผลสมัฤทธ์ิตรงตามเปา้ประสงค์ของกระทรวง และเพ่ือให้การตรวจราชการได้ประโยชน์ สามารถ

แก้ไขปัญหาสุขภาพได้ในระดบัพืน้ท่ี และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในประเด็นการพัฒนา

สขุภาพในยคุของการเปล่ียนแปลงท่ีใช้ระบบการบริหารจดัการ 

สํานกัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเป็นองค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้เป็นการภายใน โดย

มิได้มีกฎหมายรองรับ ทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานกลางในการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสขุ

และประสานงานตรวจราชการของกรมต่าง ๆ รวมทัง้ส่วนราชการภายนอก  แผนการตรวจ
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ราชการประจําปีท่ีต้องจดัทําตามรอบปีงบประมาณนัน้ กระทรวงสาธารณสขุได้แบ่งเป็น 2 กรณี 

คือ [17] 

1) แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกตริะดบักระทรวง และ 

2) แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งจดัทําร่วมกับสํานกันายกรัฐมนตรีและ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงทกุกระทรวง 
 
3.2.1 การตรวจราชการ [18] 

1. เร่ิมต้นจากผู้ นิเทศงานระดบัเขตซึง่มีบทบาทของผู้ นิเทศระดบัเขต กลา่วคือ  

1) เป็นตวัเช่ือมระหว่างกรม/หน่วยงานส่วนกลาง กบัจงัหวดั รวมทัง้มีบทบาทใน

การสะท้อนปัญหา และจดัทําข้อเสนอตอ่กรม/หน่วยงาน พิจารณาเป็นระยะๆ 

2) รวบรวมข้อมูลภาพการดําเนินงานจริงของจังหวัด / หน่วยงานในพืน้ท่ี  

ประกอบด้วย 

- ข้อมลูสถานการณ์ของปัญหา  แนวโน้ม  และสาเหตท่ีุเก่ียวข้อง 

- ข้อมลูกิจกรรมและงบประมาณปีท่ีผา่นมา หรือปีปัจจบุนั 

- ข้อมลูผลลพัธ์ของการดําเนินงานเทียบกบัวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมาย 

3) พิจารณากระบวนการดําเนินงาน  ได้แก่ รายละเอียดของขัน้ตอน ลําดบั และ

วิธีการดําเนินงานท่ีได้จดัการในกลุม่เปา้หมาย 

4) หารือร่วมกับผู้ นิเทศจากกรม / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน ประเด็น/หัวข้อ 

เดียวกนั 

5) วิเคราะห์ปัญหาและจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงและสรุปผลร่วมกับผู้ นิเทศงานท่ี

เก่ียวข้อง 

6) ให้ข้อเสนอแนะท่ีสําคญัและเป็นรูปธรรม ตอ่จงัหวดั/หน่วยงานปฏิบตั ิ

2. ภาระงานของผู้ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกต ิ

 1) ประธานแต่ละคณะ  มอบหมายให้มีเลขาคณะ หรือผู้ รับผิดชอบในการ

สรุปรวบรวมผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นและหวัข้อของการตรวจราชการ 

เพ่ือจดัเตรียมข้อมูลและการนําเสนอ ในวนัสรุปผลการตรวจราชการ (วนัท่ี ๓ ของการตรวจ

ราชการ) 

 2) ผู้ นิเทศงานจดัทํารายงานผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นและหวัข้อท่ี

รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ตามแบบสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
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ตามแบบฟอร์มสรุปภาพจงัหวดั (แบบรายงานข้อสัง่การ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและ

นิเทศงาน) สง่หลงัเสร็จสิน้การตรวจราชการ ฯ จงัหวดันัน้ ๆ  และ แบบฟอร์มสรุปภาพรวมเขต

หลงัเสร็จสิน้การตรวจราชการ ฯ จงัหวดัสดุท้าย 

 3) การส่งรายงานให้ส่งเป็น Electronic file ทาง e-mail ให้เลขาคณะแต่ละ

คณะเพ่ือรวบรวมให้ครบถ้วนทุกประเด็น แล้วส่งต่อให้หวัหน้ากลุ่มสนบัสนุนเครือข่ายบริการ 

และสํานักงานสาธารณสุขเขตเพ่ือจัดทําบทสรุปสําหรับผู้ บริหารเสนอปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในภาพรวมเครือข่าย และรวบรวมส่งให้ประธานคณะกรรมการประสานและ

ติดตามการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข (คปต.) สรุปเป็นภาพรวม

ประเทศ นําเสนอตอ่ปลดักระทรวงสาธารณสขุและผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป     

3. การตรวจราชการแบบบรูณาการเพ่ือมุง่ผลสมัฤทธ์ิตามนโยบายรัฐบาล 

1)  หน่วยรับตรวจ (จงัหวดั) ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม PPR1 แล้วสง่ให้ผู้

นิเทศงานเขต     (เป็นการตรวจรอบท่ี 1 Project Review) ตามกําหนด 

2) ผู้ นิเทศงานเขต ใช้แบบ PPR1 ท่ีหน่วยรับตรวจประเมินตนเอง เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้า และตรวจสอบผลการจดัการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพืน้ท่ี และจดัทํา

รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1 รอบท่ี 2 (Progress Review) 

และครัง้ท่ี 2 รอบท่ี 3 (Monitoring and Evaluation) โดยทัง้รอบท่ี 2 และ 3 ส่งให้ผู้ รับผิดชอบ

โครงการระดบักรม และสํานกัตรวจและประเมินผล ตามกําหนด 

 

3.2.2 ข้ันตอนของการตรวจราชการ [19] 

1. ขัน้การวางแผนกลยทุธ์การตรวจราชการ  

หวัหน้า ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการเขต และทีมตรวจราชการ ร่วมกนัจดัทําแผนกล

ยุทธ์ การดําเนินงาน โดยระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก หลักการหรือค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ 

ตวัชีว้ดั ความสําเร็จ และกลยทุธ์การดําเนินงาน 

2. ขัน้การวางแผนปฏิบตัิการ โดยจดัทําแผนการปฏิบตัิการรายปีของเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ตรวจ

ราชการรับผิดชอบ โดยคํานงึถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ 

3. ขัน้การดําเนินงานตรวจราชการ  

1) สํารวจและจดัเก็บข้อมลูเชิงลกึ สงัเกตการณ์ รวบรวมข้อเท็จจริงในระดบัพืน้ท่ี 

ผู้ตรวจราชการและคณะศกึษาเอกสารหลกัฐาน และวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น  
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2) หากพบข้อผิดพลาด อาจแจ้งหน่วยรับตรวจดําเนินการแก้ไขทนัที เพ่ือลดภาระ

การตรวจราชการ 

3) หากเป็นกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการหรือ

ประโยชน์ของประชาชน ผู้ตรวจราชการ ควรสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ระงบัการดําเนินงานไว้

ก่อน และรีบรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงูทราบ หรือพิจารณาโดยดว่น  

4. ขัน้การสรุปผลและจดัทํารายงาน  

 1) เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคดิเห็น หรือส่ือสารกนัระหวา่งผู้ตรวจราชการ และ

หน่วยรับการตรวจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและยอมรับผลการตรวจ 

 2) เม่ือเสร็จสิน้การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการจะต้องเร่งจัดทําร่างรายงานการ

ตรวจราชการ และส่งบนัทึกถึงหน่วยงานผู้ รับการตรวจ เพ่ือให้ตอบยืนยนัผลการตรวจ และหรือ

แสดงข้อโต้แย้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน

เพิ่มเตมิ ก่อนจดัทํารายงานผลการตรวจราชการฉบบัสมบรูณ์อยา่งเป็นทางการตอ่ไป  

3) หากมีข้อคิดเห็นท่ีขดัแย้งกนัระหว่างสองฝ่ายในสาระสําคญับางประการ ผู้ตรวจ

ราชการควรขอข้อมลูเพิ่มเติม เพ่ือประกอบรายงานฉบบัสมบูรณ์ และเสนอให้ผู้บริหารระดบัสงู 

และหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉยัตอ่ไป 

5. ขัน้การตดิตามผล  

1) วางระบบการติดตามผลการตรวจราชการ ภายหลังเสนอรายงานไปแล้ว เพ่ือ

ผู้บริหารสงูสดุและฝ่ายตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ได้เอาข้อคดิเห็นและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไปปฏิบตัิ

ให้เกิดผลอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  

2) มีระบบการทบทวนและการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของการแก้ไข 

ปรับปรุง การสุม่ตดิตามความก้าวหน้า  

3) จดัทํารายงานสรุปการตดิตามผลให้ผู้บริหารรับทราบตอ่ไป 

 
4. การประเมินผล 

การประเมินผลเป็นการวัดโดยมีเกณฑ์หรือเปรียบเทียบ โดยการประเมินผลจะ

ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

ประเมินผลข้อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การประเมินผลจะเป็นการประเมินผล

สําเร็จของการปฏิบตัิงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาท่ีกําหนด ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะ

เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนกลยทุธ์รอบตอ่ไปขององค์กร  



 
 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  318 

 
 

 
4.1 รูปแบบ และประเภทของการประเมินผล 
การประเมินผลงานสาธารณสุขเป็นการเปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรมหรือ

โครงการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการหรือไม่ภายใต้เง่ือนไข ปัจจยัใด 

หากจะดําเนินการต่อไปน่าจะทําอย่างไรบ้าง การประเมินผลจึงมุ่งเน้นเพ่ือให้เห็นว่า กิจกรรม

หรือโครงการพฒันาได้ดําเนินการบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่ 

 
4.1.1 จุดเน้นและจุดมุ่งหมายของการประเมิน  
รูปแบบการประเมินขึน้อยู่กบัจดุเน้นและจดุมุ่งหมายของการประเมิน ซึ่งรูปแบบการ

ประเมินได้จําแนกออกเป็น 3 กลุม่ คือ [20-22] 

1) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นจดุมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบ

ท่ีเน้นการตรวจสอบผลท่ีคาดหวงัว่าเกิดขึน้หรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไว้ใน

จดุมุง่หมายเป็นหลกั  

2) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตดัสินคณุค่า (Judgmental Evaluation Model) 

เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมลูสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉยั

คณุคา่ของโครงการ  

3) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตดัสินใจ (Decision-Oriental Evaluation)  เป็น

รูปแบบการประเมินท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมลู และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารใน

การตดัสนิใจเลือกทางเลือกตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง  

 

การประเมินผลสามารถทําได้ในหลายช่วงเวลา ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการ

ประเมิน โดยทัว่ไปมี  4 ระยะ ได้แก่ 

1.  สรุปผลเป็นระยะ ๆ ของการดําเนินงาน 

2.  ทบทวน ตรวจสอบผลสําเร็จและความล้มเหลว 

3.  พิจารณาศกัยภาพและเง่ือนไขท่ีสนบัสนุนให้เกิดผลสําคญัหรือปัจจยัเง่ือนไขท่ี

จํากดัความสําเร็จ 

4.  การจะพัฒนางานในอนาคต เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จมากท่ีสุด  ซึ่งหมายถึงการ

เสริมศกัยภาพ การแก้ไขข้อจํากดั ทัง้นีก้ารสรุปผลมุ่งเน้นท่ีจะสรุปกระบวนการ วิธีการทํางาน

เป็นสําคญั ว่าถูกออกแบบอย่างไร เอือ้ให้เกิด “การเรียนรู้”หรือไม่ เช่น การมีส่วนร่วม  การ
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ดําเนินโครงการในเชิงความสัมพันธ์แนวราบ การมีปฏิสัมพันธ์ การส่ือสาร จนเกิดความ

ไว้วางใจกัน การมองสิ่งต่าง ๆ อย่างองค์รวมและบูรณาการ เป็นต้น  การสรุปผลมกัทําเป็น

ระยะๆ  3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึน้อยูก่บัความต้องการของโครงการ 

เน่ืองจากการประเมินผลเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบผลงาน  การประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสดุจึงเป็นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึง่จดัเป็นการประเมินผลแบบ “เสริม

พลงั” (empowerment evaluation) การประเมินผลแบบมีสว่นร่วม เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งใน

การระดมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์จากหลากหลายแนวคิดมุมมอง อีกด้านหนึ่งเป็น

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคณะทํางานร่วมกับคณะผู้ประเมิน หน่วยงานสนับสนุน และ

สาธารณชนในภาพรวม ในขณะเดียวกนัอาจพิจารณาได้ว่าลกัษณะของการดําเนินการเป็น

การจดัการความรู้ในรูปแบบหนึง่  

กระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม มุ่งให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีเน้นคนเป็น

สําคญั เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและ

สาเหตุในการดําเนินงาน เพ่ือร่วมกําหนดแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาด้านการติดตาม

ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุผลสําเร็จ หรือ 

ตวัชีว้ดั รวมทัง้ตรวจสอบผลสําเร็จท่ีเกิดจากการดําเนินงานของกิจกรรม หรือ โครงการตดิตาม

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาตอ่ไป 

การจดัวางระบบการประเมินผลภายในแบบมีส่วนร่วม จะเสริมสร้างโอกาสให้ทุก

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุน หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนิน

โครงการนีไ้ด้เข้ามาร่วมเรียนรู้ตัง้แต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แลกเปล่ียน 

ตรวจสอบ สะท้อนความคดิเห็นในกิจกรรมแตล่ะขัน้ตอน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้

ระหว่างดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ดงันัน้ การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมภายในองค์กรจึงเป็น

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาหรือปรับปรุงกิจกรรมในขัน้ตอนต่าง ๆ 

ให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึน้ 

การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม มีจดุมุ่งหมายสําคญัของการดําเนินการในการพฒันา 

คือ การเรียนรู้ของผู้ เก่ียวข้อง สู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด และระบบคุณค่า ท่ีจะ

นําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาและพฒันาอย่างยัง่ยืน การติดตามงาน ความก้าวหน้าของ

การดําเนินกิจกรรม หรือ โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน และใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะมีการติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เร่ิมดําเนินการ จนสิน้สุด

กิจกรรมหรือโครงการ  
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ในการประเมิน อาจจะประเมินผลผลิต บริการ หรือโครงการ หรือความพึงพอใจ ซึ่ง

กระบวนการจดัการดงักล่าวประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัตัง้คณะกรรมการ 

หรือคณะบุคคลท่ีทําการประเมิน (Organizing) การเป็นผู้ นํา (Leading) และการประเมินผล 

(Evaluation) [23] 

สําหรับกระบวนการประเมินผลในปัจจุบันนัน้ ตามแนวคิดของโรเบิร์ทแคปแลน 

(Robert S. Kaplan) และ เดวิท นอร์ตัน (David P. Norton) ได้เสนอแนวคิดการประเมิน

องค์กรแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard เพ่ือใช้ในการวัดผลของกิจการท่ีจะทําให้

ผู้บริหารระดบัสงูเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชดัเจนขึน้ นอกจากการวดัทางด้านการเงินท่ีเป็น

ผลของการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้มาแล้ว ต้องมีการวดัผลด้านกระบวนการบริหารงาน การสร้าง

ความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนีผู้้บริหาร

สามารถประเมินศกัยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแขง่ขนัและอนาคตของ

องค์กรนัน้ ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ 

Balanced Scorecard ภายใต้มมุมองแตล่ะด้านนัน้จะประกอบด้วยประเดน็ตา่ง ๆ ได้แก่ [24-

25] 

(1) วตัถุประสงค์ (Objective) เพ่ือเป็นการกําหนดวตัถุประสงค์ของแต่ละมุมมองท่ี

ต้องการจะชีว้ดั 

(2) ตัวชีว้ัด (Performance Indication) คือ ตัวชีว้ดันัน้จะแสดงให้เห็นว่า องค์กรได้

บรรลถุึงวตัถปุระสงค์ในแตล่ะด้านหรือไม ่

(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือค่าตวัเลขท่ีตัง้ไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลถุึงค่า

นัน้ ๆ 

(4) แผนงาน โครงการท่ีตัง้ใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบตัิงานท่ีมีการลําดบัเป็น

ขัน้ๆ ในการจัดทํากิจกรรม ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนํามากําหนดเป็นตัวแบบเพ่ือ

อธิบายกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด

ด้านการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ การวดัผลตามแนวคิดของ“การประเมินองค์กรแบบสมดลุ” 

(Balanced Scorecard) ภายใต้ตวัแบบของทฤษฎีระบบได้ กลา่วคือ กระบวนการภายในการ

บริหารจดัการองค์กร โดยจะเร่ิมตัง้แตปั่จจยันําเข้า (Input) อนัประกอบด้วยความต้องการหรือ

ข้อเรียกร้อง (Demand) และแรงสนบัสนนุ (Support) ท่ีเป็นเสมือนแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุ้น

ให้องค์กรเร่ิมกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process) เพ่ือก่อให้เกิดผลผลิต 
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(Output) หรือผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุน

ต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลพัท์ดงักล่าวนี ้จะเป็นผลสะท้อนกลบั (Feed Back) ซึ่งเป็นปัจจัย

นําเข้ามาอีกครัง้หนึ่ง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วย

สะท้อนผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่

กระบวนการกําหนดวิสยัทัศน์และพนัธกิจ กําหนดจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ กําหนดกล

ยทุธ์ จดัทําแผนปฏิบตักิารดําเนินการตามแผนงานโครงการบริหารจดัการ เพ่ือปรับปรุงกลยทุธ์ 

พฒันากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการดําเนินการตอ่ไป 
 
4.1.2 ประเภทของการประเมิน  
การประเมนิผล เป็นกระบวนการท่ีสําคญักระบวนการหนึง่ของกระบวนการจดัการ

องค์กร  เพ่ือทราบถึงปัญหา อปุสรรค ในการดําเนินงานเพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุง 

ปัจจยันําเข้าและกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสนบัสนนุโครงการให้บรรลผุลการประเมินผล  

1) จําแนกตามกระบวนการ 

1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าใน

การดําเนินงานการจดัสรรทรัพยากร (input) เป็นการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้

ทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกท่ีมี

ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน  

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรม 

โครงการ หรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร หรือ ปัจจยัตา่งๆ อย่างไร มีการดําเนินงานเป็นไป

ตามแผน ตามขัน้ตอน ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาท่ีกําหนดหรือไม่ ตลอดจนมีผลงานเป็นไป

ตามแผน วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายหรือไม ่โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ประการ 

คือ ประสทิธิภาพ (Efficiency) ประสทิธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) 

2) จําแนกตามระยะเวลา 

ในทางปฏิบตัิ บางขัน้ตอนของการประเมินผลจะประกอบด้วยการติดตามผลด้วย ซึง่

ได้แบง่การตดิตามประเมินผล โดยจําแนกตามระยะเวลาเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. การประเมินโครงการก่อนดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศกึษา

ประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนท่ีเร่ิมโครงการใด ๆ โดยอาจทําการศกึษาถึง

ประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีคาดว่าจะนํามาใช้ในการ
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บริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเส่ียงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือ

ประสทิธิผลท่ีคาดวา่จะได้รับ  

การประเมินก่อนเร่ิมดําเนินการอาจแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

ก) การประเมินตามความต้องการจําเป็น (Need Assessment) 

ข) การประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 

Appraisal) 

การประเมินโครงการก่อนการดําเนินการนีมี้ประโยชน์สําหรับนกัลงทนุ เพ่ือศกึษา

ดวู่าก่อนลงมือโครงการใด ๆ นัน้ จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทนุ (Cost  effectiveness) หรือ

จะเกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี 

และระดับนโยบายหรือไม่ หากได้ทําการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์

ล่วงหน้า เพ่ือผู้ เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตดัสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือปรับปรุง

จดัการโครงการตอ่ไป 

2. การประเมินผลระหว่างดําเนินงาน (On–going evaluation) เป็นการประเมิน

ถึงความก้าวหน้าของโครงการในระยะเวลาท่ีกําลงัดําเนินงานเพ่ือเป็นการศึกษาว่ามีปัญหา 

อปุสรรคใดบ้างในการดําเนินงาน และจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งถือเป็นขัน้ตอนการประเมินผล

เพ่ือการปรับปรุงโครงการ 

การประเมินระหว่างดําเนินการโครงการอาจมีการปรับปรุงระหว่างแผนหรือ

ระหว่างพัฒนาโครงการ ผลท่ีได้จากการประเมินระหว่างดําเนินการโครงการจะช่วยตัง้

วตัถปุระสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีแท้จริง นอกจากนัน้ การประเมินระหว่าง

ดําเนินการโครงการอาจช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ดําเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร  

อาจเรียกช่ือเฉพาะว่า  ‘Implementation evaluation’ อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของ

โครงการด้วย 

โดยทัว่ไปแล้วการประเมินระหวา่งดําเนินการโครงการอาจใช้ประเมินสิง่ตอ่ไปนี ้

 1) ทบทวนแผนและสร้างแผนของโครงการ 

 2) การพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน เช่น แบบสอบถาม (Questionnaire)  หรือ

รายการ (Check  list)  สําหรับรวบรวมข้อมลูตามเร่ืองท่ีต้องการ และคดัเลือกวิธีการวดัผลท่ี

เหมาะสม 

 3) การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดําเนิน

โครงการ 
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 4) การเตรียมข้อมูลท่ีจะเป็นข่าวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะ

สําหรับการตดัสนิเก่ียวกบัการดําเนินโครงการ 

 5) การแนะนําแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปล่ียนแปลงการ

ปฏิบตัขิองโครงการ 

3. การป ระ เมิ น เม่ื อสิ น้ สุด โค รงการห รือป ระ เมิ น ผลผลิ ต  (Summative  

Evaluation) เป็นการประเมินผลรวมสรุป   เม่ือได้ดําเนินโครงการจนสิน้สุดแล้วได้รับ

ความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต (Outputs) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ท่ี เกิดขึน้ภายหลังจากจบโครงการอย่างไร เป็นการวิเคราะห์ถึง

ประสิทธิผล ประสทิธิภาพ ตลอดจนผลกระทบหรือผลข้างเคียงท่ีเกิดขึน้ ซึง่ผลสรุปท่ีได้จะนําสู่

การรายงานถึงการบรรลเุปา้หมาย (Goals) ของโครงการ ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพ 

ปัญหา อุปสรรค ของโครงการว่าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว ข้อมูลเหล่านีจ้ะช่วยให้

ผู้บริหารโครงการสามารถนําไปสูก่ารตดัสนิวา่ โครงการนัน้ควรดําเนินการตอ่หรือยกเลกิเสีย 

 

3) จําแนกตามเกณฑ์ 

การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการกําหนดเกณฑ์เด็ดขาด  แต่

จําเป็นต้องอาศยัเกณฑ์หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช่น ใช้เวลา  วตัถปุระสงค์ วิธีการ และ

รูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึง่ในท่ีนี ้การแบ่งประเภทของการ

ประเมินขึน้อยูก่บัเกณฑ์ท่ีใช้จําแนกได้ ดงันี ้

1. เกณฑ์จดุมุง่หมายและลกัษณะการใช้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ แบง่เป็น 2 

ประเภทคือ 1)  การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) 2) การประเมินเพ่ือ

สรุปผล (Summative Evaluation) 

2. เกณฑ์การยึดวตัถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การ

ประเมินโดยยดึวตัถปุระสงค์เป็นหลกั (Goal-Based Evaluation) 2) การประเมินท่ีอิสระไม่ยดึ

วตัถปุระสงค์ของโครงการ (Goal-Free Evaluation) 

3. เกณฑ์ลกัษณะการใช้เกณฑ์ในการตดัสนิ มี 2 ประเภทคือ 

(1) ประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion- Referenced Evaluation)   

(2) ประเมินแบบอิงกลุม่ (Norm-Reference Evaluation)  

โดยเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็นรูปแบบ 2 มิต ิคือ [26] 
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1) มิติด้านวตัถุประสงค์ประกอบด้วยวตัถุประสงค์มุ่งเน้นการตดัสินใจและ

การตดัสนิคณุคา่เก่ียวกบัสิง่ท่ีประเมิน  

2) มิติด้านวิธีการประกอบด้วยการใช้วิธีเชิงระบบและการใช้วิธีเชิงธรรมชาต ิ

ในการเข้าถึงคณุคา่ของสิง่ประเมิน  

เน่ืองจากนักทฤษฎีประเมินท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ แต่ละคนจะใช้หลกัเกณฑ์การจัด

กลุม่จําแนกอธิบายทฤษฎีการประเมินตา่งกนั และมกัอาศยัประสบการณ์ความคิดเห็นสว่นตวั

ในการจัดทฤษฎี หรือแนวทางการประเมินลงในแต่ละกลุ่ม ดงันัน้ หากมีการใช้หลกัเกณฑ์

จําแนกอธิบายตา่งกนั ทฤษฎีหรือแนวทางการประเมินหนึง่ๆ จงึอาจอยูใ่นหลายกลุม่ ขึน้อยูก่บั

ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรจําแนก หลกัเกณฑ์ท่ีใช้จําแนกอธิบายทฤษฎีการประเมินมีเกณฑ์ต่อไปนี ้

[27] 

1) มิติด้านเกณฑ์ หมายถึง ลกัษณะของเกณฑ์ท่ีใช้ตดัสินเก่ียวกบัสิ่งท่ีประเมิน 

แบง่เป็นความเป็นวตัถนิุยม และอตัวิสยั (objectivism และ subjectivism) 

2) มิติด้านวัตถุประสงค์การตัดสิน หมายถึง จุดมุ่งเน้นหรือความต้องการ

เก่ียวกบัการตดัสินสิ่งท่ีประเมินแบ่งเป็นมุ่งเน้นการตดัสินใจและตดัสินคณุค่า (decision และ 

value)  

3) มิติด้านวิธีการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางสําหรับการค้นหาเข้าถึงคณุค่า

ของสิ่งท่ีประเมินแบ่งเป็นวิ ธีการเชิงระบบและวิธีการเชิงธรรมชาติ  (systematic และ 

naturalistic) 

4) มิติด้านบทบาทนกัประเมิน หมายถึง ลกัษณะการทํางานของนกัประเมินใน

การทํางานประเมินสิ่งประเมินแบ่งเป็นนักประเมินเป็นผู้ เช่ียวชาญและนักประเมินเป็น

ผู้ ร่วมงาน หรือมีลกัษณะเท่าเท่ียมกบับคุคลอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานประเมิน  

ในทางปฏิบตั ิผู้ประเมินผลคือผู้ เปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานกบัเปา้หมายหลงัสิน้สดุ

การปฏิบัติงานแล้วเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า  ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ

โครงการ ทัง้นี  ้การประเมินผลโครงการต้องมีเคร่ืองมือท่ีแม่นตรง (Validity) และเช่ือถือได้ 

(Reliability) ซึง่ขึน้อยูก่บัเบือ้งหลงัปรัชญาของความเช่ือวา่จะใช้หลกัเกณฑ์อะไร 

การติดตามผลเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผล เพ่ือให้ผู้บริหารมัน่ใจได้ว่า 

การปฏิบตัิงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีถกูต้องและสามารถสร้างผลงานท่ีสอดคล้องตาม

เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางเอาไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหาร

ทราบข้อมูลท่ีเป็นตัวบ่งชีปั้ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้ บริหารในการ
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ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ให้สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การติดตามผลการดําเนินงาน

นี  ้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน 

โครงการต่างๆ สอดคล้องตามตวัชีว้ดัผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดบัท่ีได้กําหนด

ไว้ในแผนปฏิบตัิงานประจําปี  ส่วนการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า

หลงัจากท่ีได้มีการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผลการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ภายใต้กรอบของ

ตวัชีว้ัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าท่ีของผู้ มีหน้าท่ีในการ

กํากบัติดตามผลท่ีจะต้องจดัทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าใน

การปฏิบตังิานเป็นระยะ รวมทัง้ควรสง่ข้อมลูย้อนกลบัให้แก่ผู้ปฏิบตังิาน [18] 

 
4.2 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการเพ่ือใช้ตดัสิน

คณุค่าของโครงการท่ีจะนําไปสู่การตดัสินใจของผู้บริหารหรือผู้ รับผิดชอบโครงการ เน่ืองจาก

การประเมินโครงการมีกรอบและลักษณะหลากหลายตามหลักเกณฑ์และแนวคิดของนัก

ประเมินท่ีได้เสนอไว้  
4.2.1 กรอบและกระบวนการประเมิน 
ในกระบวนการประเมินผล มีองค์ประกอบท่ีสําคญัตัง้แต่ก่อนเร่ิมดําเนินการ

ความก้าวหน้าในกระบวนการ ผลผลติ และผลกระทบตอ่สงัคม ดงันี ้

1. ความสอดคล้อง (Relevance) ของกลยุทธ์ท่ีกําหนดมีความเช่ือมโยงกับ

ยทุธศาสตร์ของรัฐบาลก่อนตดัสนิใจให้งบประมาณดําเนินการ 

2. ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของ

หน่วยงานนําสง่ผลผลติตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตังิาน  

3. ความก้าวหน้า (Progress) เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบระหว่าง

กิจกรรมท่ีได้จดัทําจริงกบักิจกรรมท่ีกําหนดไว้ตามแผน  

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรท่ีใช้  

5. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) ท่ีมีต่อ

การปรับปรุงสถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจให้ดีขึน้จากการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยมีการ

ประเมินประสทิธิภาพ (Efficiency Evaluation) รายปี 
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6. ผลลพัธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์

ท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ่กลุม่เปา้หมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึน้

จากกิจกรรม โดยมีการประเมินระดบัความสําเร็จตามตวัชีว้ดัผลลพัธ์และผลผลติ 

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศกึษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) ท่ี

ระบุความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตามทิศทางท่ีพึงประสงค์ตามนโยบายระยะยาวของ

รัฐบาล โดยมีการประเมินผลความก้าวหน้าและความสําเร็จตามนโยบายทกุๆ 2 ปี 

การประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ในเชิง

ปริมาณและคณุภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้ รับผิดชอบการดําเนินงาน ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

ได้ทราบเป็นระยะๆ และเพ่ือให้สามารถนําผลประเมินมาใช้ในการวางแผนเพ่ือในปีตอ่ไป 

การประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบตัิงานจริง (Actual results) 

กับผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected results) โดยชีใ้ห้เห็นว่าปฏิบัติงานจริงเกิดขึน้ตรงกับ

เปา้หมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ โดยทัว่ไป “ตวัชีว้ดั” จะต้องมีองค์ประกอบสําคญั 3 ประการ คือ 

[28]  

1. ตวัชีว้ดั อาจจะมีทัง้ตวัชีว้ดัเชิงปริมาณหรือคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้อง

สามารถให้คา่หรือบ่งบอกลกัษณะท่ีชดัเจนของสิ่งท่ีจะทําการวดัว่ามีปริมาณหรือคณุลกัษณะ

อยา่งไร โดยตวัชีว้ดัมี 5 ระดบั ได้แก่ 

1) ตวัชีว้ดัปัจจยันําเข้า (Inputs) เช่น จํานวนอตัรากําลงั จํานวนงบดําเนินการ 

ปริมาณวสัดคุรุภณัฑ์ และอาคารสถานท่ี เป็นต้น 

2) ตวัชีว้ดักระบวนการ (Processes) ได้แก่ การจดัทํากิจกรรมในขัน้ตอนตา่งๆ 

3) ตวัชีว้ดัผลผลิต (Outputs) เช่น สินค้าท่ีได้ผลิต และบริการท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ได้รับ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศตามท่ีกําหนดไว้ เป็นต้น 

4) ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ (Outcomes) เช่น ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กับกลุ่มเป้าหมาย 

และความพงึพอใจของผู้ รับบริการ เป็นต้น 

5) ตวัชีว้ดัผลกระทบ (Impacts) เช่น ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มสงัคม และ

การขยายผลโดยกลุม่สงัคมเปา้หมาย เป็นต้น 

2. การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ในการประเมินเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง

เคล่ือนไหวในตวัชีว้ดันัน้ ๆ ถึงแม้ตวัชีว้ดัจะมีความชดัเจนในการกําหนดค่าแต่ยงัไม่สามารถ

นําไปวิเคราะห์หาข้อสรุปในการประเมินได้ จนกวา่จะได้มีการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน

หรือเปา้หมายการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 
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3. เง่ือนไขด้านเวลาและสถานท่ี ในการประเมินค่าของตวัชีว้ดั นอกจากขึน้อยู่กับ

เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการเปรียบเทียบแล้ว ยังขึน้อยู่กับเง่ือนไขทัง้ในด้านเวลาและสถานท่ี 

กล่าวคือ ตวัชีว้ดัจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งท่ีจะวดัเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือใน

ขอบเขต บริเวณสถานท่ีหรือพืน้ท่ี ท่ีได้ระบไุว้ในการประเมินหรือตรวจสอบเท่านัน้ 

โดยทั่วไปแต่ละหน่วยงาน จะกําหนดวิธีการประเมินผลให้เหมาะสมงานของ

หน่วยงาน จึงไม่อาจระบุให้แน่ชดัลงไปได้ว่า วิธีประเมินผลชนิดใดดีหรือเหมาะสมท่ีสดุ ทัง้นี ้

ย่อมขึน้อยู่กับประเภทของกิจกรรมท่ีปฏิบัติ โดยมีขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีสําคัญ  4 ประการ ท่ี

จําเป็นต้องมีในการประเมินผล คือ 

1. การกําหนดมาตรฐานของงาน 

2. การวดัผลการปฏิบตังิานจริง 

3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานจริงกบัมาตรฐานท่ีกําหนด 

4. การดําเนินการแก้ไข หากผลการปฏิบตังิานไมต่รงตามมาตรฐาน 
 
4.2.2 แบบจาํลองการประเมินแบบสมดุล 
ในประเทศไทย คําวา่ “Balanced Scorecard: BSC” ได้มีช่ือเป็นภาษาไทยแตกตา่ง

กนั เช่น การประเมินผลเชิงดลุยภาพ การประเมินองค์กรแบบสมดลุ การวดัผลแบบสมดลุ หรือ 

สมดุลกระดานคะแนน ในท่ีนี ้ผู้ เขียนขอใช้คําว่า “การประเมินองค์กรแบบสมดุล”แคพแลน

และนอร์ตนั (Kaplan & Norton)  เป็นผู้ นําเสนอแนวคิดนีต้ัง้แต่ต้นทศวรรษท่ี 1990  เพ่ือช่วย

ในการประเมินองค์กรและนําเสนอรายงานให้ผู้บริหาร โดยอาศยัมมุมอง (Perspectives) อ่ืน 

นอกเหนือจากมมุมองทางด้านการเงิน การประเมินองค์กรแบบสมดลุ คือ การแปลวิสยัทศัน์ 

ภารกิจ และกลยทุธ์องค์กรไปสู่ชุดของการวดัผลสําเร็จท่ีกําหนดกรอบสําหรับการวดักลยุทธ์

และระบบการจดัการ โดยในการวดัผลสําเร็จขององค์กรจะมี 2 มิตทิัง้วตัถปุระสงค์ด้านการเงิน 

และไมใ่ช่การเงินท่ีสมดลุกนั ซึง่จะพิจารณาได้ 4 มมุมอง คือ 

การจดัทําการประเมินองค์กรแบบสมดลุตามกรอบ มีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้[29]  

1. มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมมุมองท่ีองค์กรมีจดุประสงค์ใน

การหารายได้ท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการให้บรรลุผลตาม

จุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย กระบวนการท่ีใช้ควบคมุการใช้เงิน ซึ่งผู้บริหารองค์กร

จะต้องใช้เงินในการบริหารงานต่างๆ ท่ีจําเป็นภายใต้การจดัลําดบัความสําคญั โดยใช้ข้อมลู

พืน้ฐานให้เหมาะสมกับเวลาด้วย การกําหนดวตัถุประสงค์มุมมองด้านการเงินขององค์กร
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สามารถกําหนดแตกต่างกันไปตามวงจรของธุรกิจ (pp. 23-24 , 51-52) เช่น ถ้ากําหนด

วตัถปุระสงค์ (Objectives) ไว้เพ่ือรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ก็กําหนดสิ่งท่ีใช้ในการวดั (Measures) คือ 

รายได้ท่ีเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เปา้หมาย (Target) รายได้ท่ีเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อย

ละ และการริเร่ิม (Initiatives) กําหนดวิธีการท่ีจะทําให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึน้ตามเปา้หมายท่ี

กําหนดไว้ 

2. มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) ผู้บริหารองค์กรจะต้องดําเนินการให้

ได้ผลผลติท่ีเป็นท่ีพอใจของลกูค้าในการกําหนดมมุมองด้านนี ้ผู้ รับผิดชอบในการประเมินของ

องค์กรจะต้องกําหนดลกูค้าและส่วนแบ่งการตลาดให้มีความชดัเจนสมบูรณ์ และกําหนดวดั

การปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สิ่งท่ี กําหนดในการวัดจะต้องเก่ียวข้องกับ

ความสําคญัของผลลพัธ์ของการดําเนินการ หลกัสําคญัของการวดัผลลพัธ์ตามเปา้หมาย คือ 

ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า (Customer Retention) จํานวนลูกค้าใหม ่

ประโยชน์ท่ีลกูค้าได้รับและส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น (pp. 28, 63-64) เช่น ถ้ากําหนด

วตัถปุระสงค์ (Objectives) ไว้เพ่ือการรักษาลกูค้าเก่า ก็กําหนดสิ่งท่ีใช้ในการวดั คือ จํานวน

ลกูค้าท่ีหายไปเปา้หมาย (Target)  

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal-Business-Process Perspective) 

มมุมองด้านกระบวนภายใน เป็นมมุมองท่ีองค์กรกําหนดทัง้กระบวนการดําเนินงานภาวะปกติ

และกระบวนการท่ีเป็นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย วิธีการท่ีดี ซึ่งผู้ บริหารองค์กรใช้ในการทําให้องค์กร

เจริญก้าวหน้า หรือมีผลงานเป็นไปตามความต้องการลูกค้า ได้แก่ กระบวนการพฒันางาน

โดยตรง ซึ่งหมายถึงกระบวนการงานซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีองค์กรต้องปฏิบัติในภาวะปกติ และ

กระบวนการสนบัสนุนการพฒันางาน หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดขึน้นอกเหนือจากงาน

ปกติเพ่ือให้งานมีความก้าวหน้า การวดัมมุมองด้านนี ้ให้ความสําคญักบัการติดตามและการ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานในองค์กร กบั กระบวนการใช้นวตักรรมในการดําเนินงานใน

องค์กร ซึ่งในวงการธุรกิจนัน้ เป้าหมายด้านกระบวนการท่ีใช้นวตักรรมประกอบด้วยรูปแบบ

ของสินค้า และการพัฒนาสินค้า และด้านกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วย การผลิต

การตลาด  และการบ ริการหลังการขาย  (pp. 26-27) เช่น  ถ้ า กําหนดวัตถุป ระสงค์ 

(Objectives) ไว้เพ่ือการผลิตท่ีมีคุณภาพ การวัดใช้อัตราของเสียจากการผลิต เป้าหมาย 

(Target) ร้อยละของจํานวนของเสียจากการผลิต และการริเร่ิม (Initiatives) กําหนดวิธีการท่ี

จะทําให้องค์กรมีกระบวนการผลติท่ีมีคณุภาพ 
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4. มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็น

มุมมองท่ีองค์กรกําหนดกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามจดุหมายขององค์กร วตัถปุระสงค์ของมมุมองด้าน

การเรียนรู้และการพฒันา เป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจะสง่ผลให้วตัถปุระสงค์ของมมุมองด้านอ่ืน 

อีก 3 ด้าน เกิดผลสําเร็จ ซึ่งจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดผลลพัธ์ (Outcomes) ท่ีดี ในมมุมองนี ้

ตวัชีว้ดัประกอบด้วยความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน ความสามารถของระบบสารสนเทศ การ

จูงใจ (Motivation) การให้อํานาจ (Empowerment) และการจัดระเบียบ (Alignment) ใน

องค์กร  

ในประเทศไทยนําเอา “การประเมินองค์กรแบบสมดลุ” มาใช้ซึ่งวตัถปุระสงค์คือเป็น

เคร่ืองมือในการประเมินผลระดบัต่าง ๆ และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยทุธ์

กบัแผนปฏิบตักิาร 

สํานักงาน ก.พ.ได้นํา “การประเมินองค์กรแบบสมดุล” มาใช้เป็นกรอบแนวทาง

กําหนดปัจจยัหลกัแห่งความสําเร็จและตวัชีว้ดัผลการดําเนินการหลกัขององค์กรในการพฒันา

ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่าง

ครบถ้วนทัง้ 4 มมุมองคือ [28] 

1. มุมมองด้านผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายในองค์กร ได้แก่  ประชาชนผู้ รับบริการ 

นกัวิชาการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาล ผู้ มีสว่นได้เสียประโยชน์ 

2. มมุมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร ได้แก่ ความรู้ความสามารถของบคุลากร 

ทกัษะจริยธรรม ขวญัและกําลงัใจ กระบวนการทํางานวฒันธรรมองค์กร 

3. มุมมองด้านนวตักรรม ได้แก่ งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ การพัฒนา

ระบบงาน  การสร้างเครือข่าย  ระบบการตรวจค้นข้อมูล  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. มมุมองด้านการเงิน ความประหยดั ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของการใช้

ทรัพยากร การใช้งบประมาณให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ การตรวจสอบปอ้งกนัการ

ร่ัวไหล การปอ้งกนัการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

ในแต่ละมุมมอง จะต้องกําหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) มีองค์ประกอบ

เป็นดชันีชี้ว้ดัความสําเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่ 

วตัถุประสงค์ การวดั เป้าหมาย และการริเร่ิม ซึ่งในแต่ละรายการจะต้องมีความสมัพนัธ์กัน 

สอดคล้องกนั เป็นเหตเุป็นผล และมีความสมดลุซึง่กนัและกนั ซึง่มีความหมายโดยสรุป ดงันี ้
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1. วตัถุประสงค์ (Objectives) คือ สิ่งท่ีองค์กรมุ่งหวงัหรือต้องการท่ีจะบรรลุในด้าน

ตา่ง ๆ ซึง่วตัถปุระสงค์แตล่ะมมุมองจะสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ขององค์กร 

2. การวดั (Measures) คือ รายละเอียดท่ีกําหนดไว้เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัว่า

องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ในแตล่ะด้านหรือไม ่

3. เปา้หมาย (Target) คือ ตวัเลขท่ีองค์กรต้องการจะบรรลกุารวดัแตล่ะตวั 

4. การริเร่ิม (Initiatives) คือ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเบือ้งต้นท่ีต้องการเพ่ือ

บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ 

ความสมดลุของการประเมินมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

1. มีความสมดลุในแง่ของการประกอบด้วยการวดัด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน 

ทําให้องค์กรไมมุ่ง่เน้นในด้านหนึง่มากเกินไป 

2. มีความสมดลุในแง่ของการประกอบด้วยวตัถปุระสงค์และการวดัท่ีแสดงถึงปัจจยั

ทัง้ภายในองค์กร ได้แก่ มมุมองด้านการเงิน กระบวนการภายใน การเรียนรู้และการพฒันา 

และภายนอกองค์กร ได้แก่ มมุมองด้านลกูค้า 

3. มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้วยการวัดท่ีมุ่งเน้นทัง้ในระยะสัน้ ได้แก่ 

มมุมองด้านการเงิน และในระยะยาว ได้แก่ ภายใต้มมุมองด้านการเรียนรู้และพฒันา 

4. เป็นความสมดลุระหว่างการวดัท่ีกําหนดตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเหต ุ(Lead Indicators or 

Drivers) และตวัชีว้ดัท่ีเป็นผล (Lag Indicators or Outcomes) ตวัอย่างเช่น การวดัความพึง

พอใจของลกูค้า เป็นตวัชีว้ดั การทราบถึงความพงึพอใจของลกูค้าตอ่เม่ือเหตกุารณ์นัน้ผา่นพ้น

ไปแล้ว ในขณะท่ีตวัชีว้ดัเป็นเหตขุองความพงึพอใจของลกูค้า อาจจะประกอบไปด้วยคณุภาพ

ของสินค้า ความเร็วในการให้บริการและราคา เป็นต้น การให้ความสําคญัทัง้ตวัชีว้ดั ท่ีเป็น

เหตแุละผล จะทําให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ได้ถึงโอกาสหรือปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

จากการพิจารณาตวัชีว้ดัท่ีเป็นเหตทํุาให้ทราบทัง้ผลการดําเนินงานในปัจจบุนั และปัจจยัท่ีจะ

สง่ผลตอ่การดําเนินงานขององค์กรในระยะยาว 

 
4.2.3 กลยุทธ์การประเมินกระบวนการ  
กลยทุธ์กระบวนการประเมิน (Process Evaluation Strategies) โดยนําวิธีการวิจยัทัง้

เชิงปรอิมาณและเชิงคุณภาพ  (qualitative and quantitative research methods (mixed 

method)) ข้อมูลเชิงคุณภาพจะให้รายละเอียดได้ดี  ทัง้ในแง่ความลึก  ภาษา  บริบท 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดและข้อมลูของโครงการนัน้ นอกจากนีย้งัมีกลยธ์ุการประเมิน

หลายแบบ ได้แก่ [30]  

1) การสมัภาษณ์  (Interviews)  

2) การสนทนากลุม่  (Focus groups) 

3) กลุม่ประชมุ อภิปรายกลุม่    (Forums and discussion groups) 

4) สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interviews)  

5) วิธีการใช้ผู้ เช่ียวชาญ (Delphi method  using expert opinion and 

reiteration 

6) การสงัเกตจากภาคสนาม (Observations from fieldwork descriptions of 

activities 

7) กรณีศกึษา (Case Studies) 

8) การศึกษามานุษยวิทยาและการเข้าไปร่วมในระยะยาว (Ethnographic 

studies that are enmeshed and of long duration) 

 

สรุป การพฒันาสขุภาพใหม่ให้เกิดระบบสาธารณสขุท่ีพึงประสงค์ โดยแผนการตรวจ

ราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสขุได้ให้ความสําคญัในประเด็นท่ีมีส่วนสนบัสนุน

จดุมุ่งหมายของกระทรวง เพราะความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการดําเนินงานสาธารณสขุมี

ผลต่อสุขภาพประชาชนทัง้ประเทศ เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักในการดูแล

สขุภาพอนามยัของประชาชนทัง้ในด้านสง่เสริมสขุภาพ การปอ้งกนัโรค  การรักษาพยาบาล  การ

ควบคุมโรค  และการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทั่ว

ประเทศ  อีกทัง้ยังมีความสัมพันธ์กับแผนงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ทัง้ท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสขุ และ กระทรวงทบวงกรมอ่ืนๆ จึงมีความจําเป็นต้องมีการ

ควบคุมกํากับดูแลให้ มีการนํานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ อย่ างมีประสิท ธิภาพและมี

ประสิทธิผล  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการสาธารณสุขครอบคลุมประชากรทุก

กลุม่เปา้หมาย โดยจดัให้มีระบบการตรวจราชการและนิเทศงานท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
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คาํถามเชิงอภปิราย  
1. บางคนกลา่ววา่ “การควบคมุงานคือการจบัผิด” ท่านเห็นด้วยหรือไม ่

2. ทําไมต้องมีการตรวจราชการ และการตรวจราชการท่ีผ่านมา ท่านคิดว่าได้ผลหรือไม ่

อยา่งไร 

3. รูปแบบของการควบคมุงานแบบใด ท่ีเหมาะสมกบังานสาธารณสขุอําเภอ 

4. รูปแบบของการนิเทศงานและตรวจราชการแบบใด ท่ีเหมาะสมกับงานโรงพยาบาล

ชมุชน 

5. หากท่านจะต้องเลือกคนลงไปนิเทศงานในพืน้ท่ีท้องถ่ิน คณุสมบตัิของคนท่ีจะไปนิเทศ 

ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

6. การตรวจราชการในภาครัฐแตกตา่งจากการประเมินหรือไม ่

7. ผู้บริหารควรใช้การประเมินใดในการประเมินโครงการสาธารณสขุ 

8. ผู้บริหารควรใช้การประเมินใดในการประเมินบคุลากร 

9. ขอให้ท่านแสดงความเห็นในการประเมินผลแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิ 

10. มีคํากลา่ววา่ “เราควรประเมินกระบวนการมากกวา่ประเมินผลลพัธ์” ท่านเห็นด้วยหรือไม ่

อยา่งไร 
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บทที่ 10 
 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้นําแนวคิดจากต้นแบบของ

ต่างประเทศในการพฒันาคณุภาพมาปรับปรุงพฒันาการบริหารตามบริบทของประเทศไทย 

โดยมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดคณุภาพการให้บริการ และการปฏิบตัิงานของข้าราชการ พนกังานของ

รัฐ และเกิดความพงึพอใจทัง้ผู้ รับบริการ ประชาชน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่น  

การนําระบบคุณภาพเข้ามาใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมงาน และยกระดบั

คณุภาพการปฏิบตัิงานของภาครัฐให้สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

วิธีการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานสู่ระดบัมาตรฐานสากล และ

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทดัฐานการติดตามและประเมินผล

การบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐ 

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. ระบบคณุภาพ 

1.1 แนวคดิและความหมายของระบบคณุภาพ 

1.2 ความเป็นมาของระบบคณุภาพ 

2. การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

2.1 การพฒันาคณุภาพตามกรอบของกฎหมาย 

2.2 หลกัการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

3. การพฒันาคณุภาพและการรับรองโรงพยาบาล 

3.1 แนวคดิของการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 

3.2 กระบวนการรับรองคณุภาพ 
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1. ระบบคุณภาพ 
การพฒันาคณุภาพ ในท่ีนี ้คือการจดัระบบบริหารและระบบการทํางานตามแนวทาง

ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน ซึ่งมุ่งเน้นการทํางานด้วยใจท่ีมุ่งมัน่ต่อคณุภาพของข้าราชการและ

พนักงานของรัฐ การทํางานเป็นทีม การตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ รับ

ผลงาน มีระบบตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปรับปรุงด้วยการประสานกิจกรรมการบริหารความเส่ียง 

(risk management-RM) การประกันคุณภาพ (Quality assurance: QA) และการพัฒนา

คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง (Continual quality improvement: CQI) เข้าด้วยกนั 

 
1.1 แนวคดิและความหมายของระบบคุณภาพ 

คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม ปราศจาก

ข้อผิดพลาด ทําให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีและตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ องค์ประกอบท่ี

สําคญัของคณุภาพมี 2 ประการ ดงันี ้[1]  

1. คุณภาพตามความสอดคล้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน  (Quality of 

Conformance) 

2. คณุภาพตามการรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึง คณุภาพท่ีพิจารณาจากการ

ตอบสนองความต้องการเป็นท่ีพอใจตามความคาดหวงัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณุภาพจึงเป็นเร่ืองจําเป็นสําหรับงานบริการ งานตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพจะ

ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานของส่วนราชการ และช่วย

สนบัสนนุและสง่เสริมให้สว่นราชการ มีผลการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามเปา้หมาย และนโยบาย

ของรัฐบาลภายใต้การบริหารความเส่ียงและการควบคมุท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้

การกํากบัดแูลท่ีดี [2]  

ระบบคุณภาพ  หมายถึง ระบบโครงสร้างขององค์กร ความรับผิดชอบ  วิธีการ 

กระบวนการและทรัพยากรท่ีดําเนินการจนผลติภณัฑ์ได้คณุภาพ  

การประกนัคณุภาพ คือ การวางระบบเพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าจะมีการปฏิบตัิงานตาม

มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบตัิท่ีกําหนดและมีผลลพัธ์ตามท่ีคาดไว้ ซึง่ประกอบด้วยการกําหนด

มาตรฐาน การวัดผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงแก้ไขเม่ือไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ี

กําหนดหรือผลลพัธ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
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การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง คือ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ รับผลงาน

อยา่งไมห่ยดุยัง้ โดยมุง่ไปสูค่วามเป็นเลศิ 

ทัง้นี  ้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพจะต้องหมุนเวียนกันเป็นวงจร เพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงการจดัระบบการบริหาร และระบบการทํางานให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ โดยมีกิจกรรมตัง้แต่

การออกแบบระบบ วางแนวทางปฏิบตัิ (Plan) แล้วทาตามระบบและแนวทางปฏิบตัิท่ีวางไว้ 

(Do) จากนัน้ ก็ตรวจสอบการดําเนินการว่าเป็นไปตามระบบและแนวทางปฏิบัติท่ีวางไว้

หรือไม่ ผลลัพท์ท่ีได้ตรงกับเป้าหมายท่ีต้องการหรือไม่ (Check) แล้วย้อนกลับมาปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ ป้องกันปัญหาปรับเปล่ียนให้ตรงกับเป้าหมายท่ีต้องการ (Act) ตามวงจร

คณุภาพ 

เคร่ืองมือสําหรับการพฒันาคณุภาพมีหลายอยา่ง เช่น  

ISO คือมาตรฐานสากลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ย่อมา

จ า ก  International Standardization and Organization เ ช่ น  ISO 1 4 0 0 0  เ ป็ น

มาตรฐานสากลเร่ืองของสิง่แวดล้อมและระบบคณุภาพ 

TQM (Total Quality Management) คือระบบการบริหารคุณภาพหรือเทคนิคการ

บริหารเพ่ือการปรับปรุงคณุภาพของสนิค้าหรือบริการอยา่งตอ่เน่ือง  

PSO (Thailand International Public Sector Standard Management System 

and Outcomes) คือระบบมาตรฐานด้านการจดัการและสมัฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ PSO  

HA คือการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  HA ย่อมาจาก  Hospital 

Accreditation 

PMQA คือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ย่อมาจาก Public 

Sector Management Quality Award 

 
1.2 ความเป็นมาของระบบคุณภาพ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นเป็นประเทศแรกๆ ท่ีให้ความสนใจการพัฒนา

คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการคัดเลือกและมอบ

รางวลัเดมมิง (Deming Prize) ตัง้แตปี่ ค.ศ.1951 และพฒันากลายมาเป็นรางวลัคณุภาพของ

ญ่ีปุ่ น (Japan Quality Award) ในปี ค.ศ. 1995 ขณะท่ีประเทศแคนาดาได้พัฒนารางวัล

แคนาดา ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1984 [3]  
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐสภาแห่งสหรัฐ ได้ออกพระราชบญัญัติมลัคอล์ม บลัดริจ 

การพฒันาคณุภาพแห่งชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ขึน้ใน

ปี ค.ศ. 1987 โดยเน้นในเร่ืองการพฒันาคณุภาพเพิ่มผลิตภาพ โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะพฒันา

ธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาให้บรรลุเป้าหมายการได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพระดบัโลก ใน

ปลายปีเดียวกันสถาบันได้พัฒนาระบบการประเมินผลและการให้รางวัล ซึ่งกลายมาเป็น

รางวลับลัดริจในท่ีสดุ [4]  

ในทวีปเอเชีย นอกจากประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว ก็มีประเทศสงิคโปร์ท่ีให้ความสําคญักบั

เร่ืองการพฒันาคณุภาพ โดยรางวลัคณุภาพสงิคโปร์เร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1994 

ประเทศไทยเร่ิมให้ความสนใจเร่ืองการพัฒนาคุณภาพในปี พ.ศ.2544 โดยจัดให้มี

รางวัลคุณภาพประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) ใช้หลักเกณฑ์ตามรางวัล

พฒันาคณุภาพแห่งชาติมลัคอล์ม บลัดริจของประเทศสหรัฐอเมริกา รางวลันีเ้ป็นการมอบให้

องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีดําเนินการธุรกิจ องค์กรให้บริการสุขภาพ การศึกษา และ

องค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรต่าง ๆ ท่ีมีสมรรถนะดีในระดับยอดประเมิน รางวัลนีม้อบโดย

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปีละครัง้ 

แนวคิดการบริหารงานสมยัใหม ่มุง่เน้นท่ีผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยตัง้เปา้หมายผลลพัธ์

ท่ีเกิดแก่ผู้ รับบริการอย่างชดัเจน เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารดงักล่าว ราชการจึงมี

นโยบายให้ดําเนินการพัฒนาหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรม รวมทัง้กระทรวง

สาธารณสุข [5] ในประเด็นคุณภาพของการให้บริการสาธารณสุขมีประเด็นปัญหาความ

ขดัแย้งระหว่างแพทย์ และผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จนมีคดีฟ้องร้องแพทย์เพ่ือเรียกค่าชดเชยเข้าสู่ศาล

ยตุธิรรมมากขึน้ สาเหตท่ีุฟ้องคดีท่ีมากเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ ผลแทรกซ้อนร้ายแรง รองลงมาเป็น

ความบกพร่องของแพทย์ ความคาดหวังต่อผลสําเร็จสูง การได้รับข้อมูลไม่พอ [6] หาก

พิจารณาสาเหตตุ่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง พบว่า เป็นปัญหาเร่ืองคุณภาพ การบริหาร

จดัการโดยขาดคณุภาพมีโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายตามมา  

ดงันัน้ องค์กรในระบบบริการสขุภาพจึงต้องได้รับการพฒันาให้มีศกัยภาพ และมีขีด

ความสามารถพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง และนโยบายท่ีสําคญัด้านสขุภาพและปัญหาท่ี

เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้สถานบริการสขุภาพสามารถดําเนินการอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เน้นท่ีสมรรถนะในการปรับตัว 
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(Adaptive Capacity) ให้นําไปสู่การจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ด้วย

ปัจจยัด้านภาวะการนํา การจดัการ และเครือขา่ยให้สร้างผลลพัธ์ท่ีดี [7]  

แนวคิดท่ีว่า "คุณภาพคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า" เม่ือนํามาใช้กับ

ระบบบริการสุขภาพ ก็มักจะผสมผสานกับเร่ืองของมาตรฐานวิชาชีพเข้าไปด้วย กิจกรรม

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพมีอยู่ 3 ลักษณะคือ การรักษาระดับ (คือการประกันคุณภาพ: 

quality assurance) ก า รป รับ ป รุ งอ ย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  (Kaizen ห รือ  Continuous Quality 

Improvement: CQI) และการปรับเปล่ียนโครงสร้าง (Reengineering)  หากพิจารณาว่า

กิจกรรมหลกัในเร่ืองคุณภาพจะพบว่า ทัง้การรักษาและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งท่ี

ควรจะเกิดขึน้ควบคูก่นัไป  โดยเร่ิมต้นท่ีการวางระบบ และการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองโดยการวดั 

ทบทวน ตรวจสอบ ความสําคัญของการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองคือ การเน้นผู้ รับบริการเป็น

ศนูย์กลาง การปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการแก้ปัญหา ข้อมลู 

ความคดิสร้างสรรค์ และการมีสว่นร่วมของผู้ เก่ียวข้องและวฒันธรรมองค์กร 

 
2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมีวตัถุประสงค์เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน

และคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยดําเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 

ซึง่มีพืน้ฐานแนวคิดเช่นเดียวกบัรางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm 

Baldrige National Quality Award: MBNQA) และรางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศไทย 

(Thailand Quality Award: TQA) ท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรทุกระดบัมาใส่ใจในการพฒันาคณุภาพ

ขององค์กร ตลอดจนมุง่สูค่วามเป็นองค์กรท่ีเป็นเลศิ 

 

 
 2.1 การพัฒนาคุณภาพตามกรอบของกฎหมาย 

การปฏิรูประบบราชการภายใต้หลกัการ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุ

ของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ โดยได้นําแนวคิดและหลกัการบริหารงานภาครัฐ

แนวใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบราชการ เพ่ือให้ภาคราชการมีสมรรถนะสูง และเป็นกลไก

สําคัญในการพัฒนาประเทศ การนํา “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ท่ีได้รับการ
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พฒันาจากสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [8]  และสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) มาใช้กบัระบบราชการ มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้[9]  

1. เพ่ือยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานของภาครัฐให้สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกา

วา่ด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

2. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จดัการของหน่วยงานสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 

3. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐาน การติดตาม

และประเมินผลการบริหารจดัการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กําหนดไว้ว่า “รัฐต้องจัดและส่งเสริมการ

สาธารณสขุให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐาน และมีประสทิธิภาพอย่างทัว่ถึง” ดงันัน้ รัฐ

จึงมีหน้าท่ีในการจดัให้มีบริการสาธารณสขุให้แก่ประชาชนตามรัฐธรรมนญู โดยให้มีคณุภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ หน่วยงานสาธารณสขุในภาครัฐจึงมีบทบาทภารกิจสําคญัในการท่ี

จะต้องบริหารจัดการให้เกิดบริการสาธารณสุข โดยให้มีคุณภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญท่ีกําหนดไว้ การประเมินและพฒันาคณุภาพในการบริหารจดัการภาครัฐจึงเป็น

สิง่จําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการ การประเมินคณุภาพ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ [10]  

1. การประเมินคณุภาพจากภายในสว่นราชการ (Internal Assessment) ได้แก่ 

1.1 การประเมินคณุภาพขณะดําเนินการ (On-going Review) เป็นการประเมิน

คณุภาพภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่แฝงอยูใ่นกระบวนการตรวจสอบ เช่น การกํากบั

ดูแล การสอบทานการปฏิบัติงาน การให้คําปรึกษาแนะนํา การจัดทําแบบเลือกรายการ 

(Check list) การจัดทําผลย้อนกลับของผู้ รับบริการ (Customer feedback) หรือโครงการ

พฒันางานด้านการตรวจสอบภายในต่าง ๆ เพ่ือควบคมุการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีคณุภาพ ทัง้นี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คือ ผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบให้เกิดการประเมินคณุภาพในลกัษณะดงักลา่ว 

1.2 การประเมินคณุภาพจากภายในแบบครัง้คราว (Periodic Review) เป็นการ

ประเมินโดยทีมประเมินท่ีเป็นบุคลากรภายในของส่วนราชการท่ีได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็น

ทางการ ทัง้นี ้ทีมประเมินต้องประกอบด้วยผู้ ท่ีมีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน กระบวนการ

บริหารความเสี่ยง การควบคมุและการกํากบัดแูลท่ีดี มีความเช่ียวชาญในงานด้านการพฒันา

กระบวนการทํางาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
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ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ทัง้นี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือผู้ ท่ีทําหน้าท่ี

จดัตัง้และควบคมุการทํางานของทีมประเมิน 

2.. การประเมินคุณ ภาพ โดยหน่ วยงานภายนอกส่วนราชการ  (External 

Assessment) เป็นการประเมินจากผู้ ท่ีมีความเหมาะสมและอิสระ ไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบัสว่น

ราชการ และเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในกระบวนการ

บริหารความเส่ียง การควบคมุและการกํากับดูแลท่ีดี อีกทัง้มีความเช่ียวชาญในการพฒันา

กระบวนการทํางาน ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้[11]  

2.1 การประเมินคุณภาพด้วยตนเองโดยมีผู้ สอบทานอิสระภายนอก (Self–

Assessment with Independent Validation) เป็นการประกนัคณุภาพท่ีเพิ่มขัน้ตอนการสอบ

ทานกระบวนการและผลของการประกนัคณุภาพโดยผู้ ท่ีมีความอิสระ ไม่มีสว่นได้ส่วนเสียกบั

ส่วนราชการ ซึ่งจะทําหน้าท่ีสอบทานข้อมูลต่าง ๆ สมัภาษณ์ รวมถึงการทดสอบแบบจํากัด 

(Limited Test) 

2.2 การประเมินคุณภาพโดยทีมงานภายนอก (External Review) เป็นการ

ประเมินการประกนัคณุภาพโดยทีมงานจากภายนอกท่ีเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถด้านการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในและด้านการประเมินผล  

อนึ่ง มีบางองค์กรท่ีกฎหมายกําหนดให้มีการตรวจประเมินคณุภาพหรือการทบทวน

จากองค์กรภายนอก (External Peer Review) (เช่น การตรวจประเมินของกองการประกอบ

โรคศลิปะ) ประเมินเป็นไปตามความจําเป็นด้านการเงิน (เช่น การตรวจประเมินของสํานกังาน

ประกนัสงัคม) บางองค์กรเป็นไปตามความจําเป็นด้านการศึกษาและวิชาชีพ (เช่น การตรวจ

ประเมินขององค์กรวิชาชีพ) และบางองค์กรเป็นไปด้วยความสมคัรใจ (เช่น การตรวจประเมิน

เพ่ือการรับรองระบบคุณภาพ  ISO การตรวจประเมิน เพ่ือ รับรองคุณภาพ  Hospital 

Accreditation, การตรวจประเมินเพ่ือให้รางวลัคณุภาพ Thailand Quality Award) [12]  

ตาราง 10.1 แสดงจดุเน้นของการตรวจประเมินแตล่ะหน่วยงาน 

หน่วยงาน จุดเน้น ผลลัพธ์ 

กองการประกอบโรค

ศลิปะ 

กฏกระทรวงตาม พรบ. 

โรงพยาบาล 

(โครงสร้างกายภายและ

กําลงัคน) 

ใบอนญุาตดําเนินการสําหรับ

โรงพยาบาลเอกชน 
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หน่วยงาน จุดเน้น ผลลัพธ์ 

สํานกังานประกนัสงัคม มาตรฐานโรงพยาบาล 

ประกนัสงัคม (โครงสร้าง

กายภาพ กําลงัคน วิธีปฏิบตั)ิ 

สทิธิดแูลรักษา

ผู้ ป่วย ประกนัสงัคม 

องค์กรวิชาชีพ มาตรฐาน/จริยธรรมของผู้

ประกอบวิชาชีพ และศกัยภาพ

ในการฝึกอบรม 

เป็นสถาบนัสมทบ 

ในการจดัการศกึษา 

ISO 9000 ระบบประกนัคณุภาพ ได้รับความเช่ือมัน่ 

Hospital 

Accreditation (HA) 

ความมุง่มัน่ตอ่การพฒันา

คณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองโดยเน้น

ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง 

ความภาคภมูใิจ ช่ือเสียง 

ได้รับ 

ความเช่ือมัน่ อาจจะมีผลตอ่ผู้

จ่ายเงิน 

Thailand Quality 

Award 

ความมุง่มัน่และสมัฤทธ์ิผลใน

การพฒันา 

สูค่วามเป็นเลศิ 

ความภาคภมูใิจ ได้รับความ

เช่ือมัน่ เป็นตวัอยา่งท่ีดี 

ท่ีมา นายแพทย์ชมุศกัดิ ์พฤกษาพงษ์. แนวคิดในการพฒันาคณุภาพ  

 
2.2 หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นไป

เพ่ือให้องค์กรภาครัฐมีความเข้าใจ เรียนรู้ และให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการตาม

หลกัการ แนวคิด และวิธีการท่ีดี สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จดัการ ซึง่เป็นเร่ืองพืน้ฐานดัง้เดิมเก่ียวกบักระบวนการบริหาร องค์กรและการจดัการ  เป็นต้น 

แต่ได้ผ่านการพัฒนาทางวิชาการให้สอดคล้องกับยุคสมยัและสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป  โดย 

PMQA มีจุดมุ่งเน้นท่ีสําคญั คือ  การนําองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ให้ความสําคญักับประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจดัการให้มีความ

ยืดหยุ่นคล่องตวั และการพฒันาคน  มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตดัสินใจโดย

อาศยัข้อมูลสารสนเทศ และทํางานโดยมุ่งผลลพัธ์เป็นสําคญั (ประโยชน์สุขของประชาชน)  

การพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ จึงดําเนินการตามกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัล
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คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายไปบรรลกุารเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัอยา่งยัง่ยืนตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การพฒันามาตรวดัหรือตวัชีว้ดั (Index) เพ่ือใช้ตดิตามประเมินผล และนําไปสูก่าร

ปรับปรุง 

2. การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Assessment) เพ่ือให้รับรู้สภาพท่ีเป็นอยูข่อง

องค์กร 

3. การเปรียบเทียบกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ และวิเคราะห์สว่นตา่ง (Gap Analysis) จะได้

นําไปพฒันา 

4. ดําเนินการปรับปรุงระบบ (Improvement) โดยใช้เคร่ืองมือปรับปรุงแก้ไขตา่งๆ 

 

รัฐบาลได้มุ่งพฒันาระบบงานเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดบั

การบริหารจดัการ และมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดีข้างต้น โดยนําแนวคดิและเคร่ืองมือการบริหารจดัการสมยัใหมเ่ข้ามาในภาคราชการ ภายใต้

การประยกุต์ใช้จากหลกัการบริหารของภาคธุรกิจ ได้แก่ Balance scorecard การบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์ การลดขัน้ตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง การบริหารความเส่ียง การพฒันาระบบสนเทศ เป็นต้น 

เพ่ือให้องค์การภาครัฐและสว่นราชการตา่งๆ สามารถยกระดบัมาตรฐานการทํางาน  

รองรับการพฒันาระบบงาน เป็นกรอบการประเมินตนเอง และสามารถตดิตามการจดัการของ

ภาครัฐได้อย่างตอ่เน่ือง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นําเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบงาน เร่ิมดําเนินการตามระบบคํารับรองการปฏิบตัิ

ราชการในปี พ.ศ. 2549 โดยประยกุต์ใช้จากระบบคณุภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ

ต่างประเทศ เก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาองค์กรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ ผา่นระบบการประเมินให้รางวลัคณุภาพ  

 

การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ได้นําเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการ

ภ าค รัฐ  (PMQA: Public Sector Management Quality Award) ม า ใ ช้  ซึ่ ง มี ท่ี ม า จ า ก 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Thailand Quality Award (TQA) 

เกณฑ์ PMQA โดยอาศยั คา่นิยมหลกั 11 ประการ ได้แก่ 1. การนําองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ 2. 
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ความรับผิดชอบต่อสงัคม 3. การให้ความสําคญักบับคุลากรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ความ

เป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้ รับบริการ 5. การมุ่งเน้นอนาคต 6. ความคล่องตวั 7. การเรียนรู้ขององค์กร

และแตล่ะบคุคล 8. การจดัการเพ่ือนวตักรรม 9. การจดัการโดยใช้ข้อมลูจริง 10. การมุง่เน้นท่ี

ผลลพัธ์และการสร้างคณุคา่ 11. มมุมองเชิงระบบ จดุมุ่งหมายท่ีองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ

นําเกณฑ์นีม้าใช้เพ่ือยกระดบัมาตรฐานและคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยให้องค์กร

ดําเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA 

 
แผนภมิู หลกัคิดคา่นิยม 11 ประการ 

ท่ีมา สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  

ภาพรวมของเกณฑ์  PMQA ให้ความสําคัญกับหลักการบริหารจัดการ 7 หมวด 

ภายหลังจากการประเมินตนเอง องค์กรควรวิเคราะห์ จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง

องค์กร (Opportunities for Improvement: OFIs) เพ่ือนําไปจัดลําดับความสําคัญในการ

ปรับปรุงองค์กรต่อไป โดย เกณฑ์ PMQA มีจุดมุ่งเน้นท่ีสําคัญ คือ  การนําองค์กรอย่างมี

วิสยัทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้ความสําคญักับประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ปรับปรุงระบบบริหารจดัการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตวั พฒันาการบริหารคนและการพฒันา

คน  มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตดัสินใจโดยอาศยัข้อมลูสารสนเทศ และทํางาน

โดยมุ่งผลลพัธ์เป็นสําคญั (ประโยชน์สขุของประชาชน)  กรอบการพฒันาคณุภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) โดยมองภาพองค์

รวมทัง้ 7 หมวด เพ่ือยกระดบัคณุภาพการบริหารจดัการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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แผนภมูิ เกณฑ์คณุภาพและการพฒันาภาครัฐ 

ท่ีมา สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

 
 

โดยจะขบัเคลื่อนการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐอยา่งเป็นวงจร นัน่คือ 

  
แผนภมูิ แสดงความสมัพนัธ์ของระบบการดําเนินการท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์  

ท่ีมา สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพฒันาคณุภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ.(2558) 
 

1. การประเมนิองค์กรด้วยตนเอง 2. หาจุดแขง็และจุดอ่อนในการปรับปรุงองค์กร 

3. วางแผนปรับปรุง 4. ดาํเนินการปรับปรุงองค์กร 
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องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสาระสําคญัของ

การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกั โดยจะขยายความผ่าน

คําถามท่ีกําหนดไว้ให้สว่นราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ [13]  

ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของสว่นราชการ  

สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน (ข้อมลูพืน้ฐานหน่วยงาน) ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับบริการและ

ผู้ เก่ียวข้อง (ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก) สิ่งสําคญัท่ีมีผลต่อการทํางานของ

ส่วนราชการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีกําลงัเผชิญอยู่ รวมทัง้ระบบการปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานของสว่นราชการ (15 คําถาม) 

ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการท่ีดีของส่วนราชการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น เน้นความสอดคล้องเช่ือมโยง

และบูรณาการอย่างเป็นระบบ (ท่ีค่อนข้างเข้าใจยาก)  มีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินการ

ดําเนินการของส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ตามหมวดของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ ทําให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ นําไปสู่การยกระดบั

คณุภาพการปฏิบตังิานของสว่นราชการตอ่ไป  ประกอบด้วย 7 หมวด  (90 คําถาม) ได้แก่ 

การบริหารจดัการภาครัฐทัง้ 7 หมวด ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

จะสัมพันธ์กับการดําเนินงานของภาครัฐท่ีเรียกกันว่า เคร่ืองมือการบริหารจัดการภาครัฐ

สมยัใหม่กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ และการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัของคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ทัง้นี  ้PMQA เป็นพืน้ฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

จดัการท่ีรัฐบาลกําหนดให้สว่นราชการได้ปฏิบตัใินหลายปีท่ีผา่นมา ดงันี ้[14]  

1.  หมวด 1 การนําองค์กร การดําเนินการท่ีผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการ

จัดทําวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ เพ่ือเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (SWOT 

Analysis) 

2.  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  รัฐบาลได้จัดทําแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องจดัทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิ

การประจําปี ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกัน รวมทัง้การถ่ายทอดตวัชีว้ดัและเป้าหมายของระดบั

องค์กรสู่ระดบับุคคล  นอกจากนีไ้ด้นําเทคนิคการบริหารความเส่ียงเข้ามาใช้ควบคู่กับการ

บริหารเชิงยทุธศาสตร์  



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  347 

 
 

 

3.  หมวด 3 การให้ความสาํคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้

ความสําคญักบัการเพิ่มช่องทางสําหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการหลายช่องทาง และ

หน่วยงานราชการ เน้นการทํางานเชิงรุก เพ่ือนําบริการให้เข้าถึงประชาชนมากขึน้ ทัง้สว่นหน้า

บริการประชาชน ศนูย์บริการร่วม การจดัหน่วยบริการเคล่ือนท่ี และอ่ืน ๆ นอกจากนีย้งัมีการ

นําผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการมากําหนดเป็นตวัชีว้ดัหนึ่งในมิติ 2 คณุภาพการ

ให้บริการ ในคํารับรองการปฏิบตัริาชการอีกด้วย 

4.  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยการจดัการระบบ

สารสนเทศ และการจดัการความรู้ และเป็นสว่นท่ีเป็นพืน้ฐานสําคญัท่ีจะทําให้องค์กรสามารถ

บรรลเุปา้ประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ได้ 

5.  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ทุกส่วนราชการจะมีแผนแม่บทด้าน

การบริหารทรัพยากรบคุคล การพฒันาทรัพยากรบคุคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบคุลากร

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการส่งเสริมการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ

คา่นิยม (I AM READY) [15]  

6.  หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนีส้่วนราชการการดําเนินการไป

แล้วในหลายเร่ือง เช่น การลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน การจดัทําข้อเสนอการ

เปล่ียนแปลงด้านขัน้ตอนและการปฏิบตังิาน  

7.  หมวด 7 ผลลัพธ์การดาํเนินการ เป็นหมวดท่ีสว่นราชการจะได้ตรวจสอบผล

การดําเนินการว่าได้บรรลผุลตามเปา้หมายยทุธศาสตร์หรือไม่ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ

เป็นอย่างไร ประสิทธิภาพการบริหารงาน ผลท่ีเกิดขึน้ตามตวัชีว้ดัต่าง ๆ และผลการพฒันา

องค์กรซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ตามมิติต่าง ๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชีว้ัดเชิง

กระบวนการของแตล่ะหน่วยงาน 

สํานกั งาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการเฉพาะกิจเก่ียวกบัการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย 

(Thailand Quality Award: TQA) เช่น เดียวกับ รางวัลคุณ ภาพแห่ งชาติ ของประ เทศ

สหรัฐอเมริกา[16] ต่อมา มีการเปล่ียนช่ือรางวลัและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวลัใหม่ เป็น 

“รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” (Thailand Public Service Awards) เพ่ือเป็นการยกระดับ

รางวลัคณุภาพการให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพฒันาคณุภาพ
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การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และได้รับรางวลัในระดบัสากล รางวลับริการ

ภาครัฐแห่งชาต ิประกอบด้วย 5 ประเภทรางวลั ได้แก่ [17]  

1) รางวลัการบริการภาครัฐยอดประเมิน  เป็นรางวลัท่ีพิจารณาให้กบัหน่วยงานท่ีมี

การพฒันาการให้บริการท่ีมีความโดดเดน่ครบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้าน

การบรูณาการการบริการ และด้านนวตักรรมการบริการ 

2) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นรางวัลท่ีพิจารณาให้กับ

หน่วยงานท่ีมีการดําเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนให้เป็น

มาตรฐานเดียวกนัในทกุหน่วยบริการสาขา 

3) รางวลับูรณาการการบริการท่ีเป็นเลิศ  เป็นรางวลัท่ีพิจารณาให้กบัหน่วยงานท่ี

ดําเนินการปรับปรุงบริการโดยอาศยัการทํางานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงานหรือภาคสว่นตา่ง ๆ อนัไปสูค่ณุภาพการให้บริการท่ีดีขึน้ 

4) รางวลันวตักรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ เป็นรางวลัท่ีพิจารณาให้กบัหน่วยงานท่ีมี

การพัฒนาการให้บริการด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สร้างสรรค์งานบริการใหม่ วิธีการนํา

เทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  

5) รางวลัการพฒันาการบริการอย่างยัง่ยืน เป็นรางวลัท่ีพิจารณาให้กบัหน่วยงานท่ี

ได้รับรางวลัและสามารถรักษาคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่างตอ่เน่ืองอย่างน้อย 

3 ปี โดยจะเร่ิมมอบรางวลัครัง้แรกในปี พ.ศ. 2558 

 
3. การพัฒนาคุณภาพและการรับรองโรงพยาบาล 

องค์การอนามยัโลกได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการให้การ

รักษาพยาบาลท่ีคํานึงถึงความปลอดภยัของผู้ ป่วย โดยกําหนดให้ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

(Patient Safety) เป็นหลกัพืน้ฐานท่ีสําคญัในระบบบริการสขุภาพ รวมทัง้กระตุ้นให้เกิดการ

สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในสถานบริการสขุภาพทั่วโลก [18] ในประเทศไทย สถาบนั

พฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลยงัได้กําหนดให้การจดัการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งใน

ตวัชีว้ดัคณุภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลระดบัทตุิยภมูิและตติยภมูิ [19] เช่นเดียวกบัสภา

การพยาบาลแห่งประเทศไทยได้มีกําหนดไว้ในมาตรฐานการพยาบาลและผดงุครรภ์ โดยระบุ

ว่าในโรงพยาบาลทกุระดบัต้องมีระบบบริหารความเส่ียง และต้องจดัไว้เป็นส่วนหนึ่งในระบบ

พฒันาคณุภาพการพยาบาลและผดงุครรภ์ขององค์กรนัน้ ๆ [20]  ในหน่วยบริการระดบัปฐม

ภูมิก็ได้มีการนําเร่ืองของความปลอดภัยขององค์กรมาใช้ในการประเมินคุณภาพเครือข่าย
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บริการปฐมภมูิ (Primary Care Award: PCA) ในสว่นท่ี 1 การบริหารจดัการองค์กร หมวดท่ี 5 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผาสกุและความพึงพอใจแก่บคุลากร ให้มีสถานท่ี

ทํางานมีความปลอดภัยต่อผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจและมี

ความผาสกุในการทํางานและหมวดท่ี 6 ด้านบริการ กระบวนการสนบัสนุนให้บริการท่ีสร้าง

คณุคา่ของระบบบริการปฐมภมูิ [21]    
 
3.1 แนวคดิของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
นโยบายท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการได้รับกลายเป็นสิ่งท่ีต้องตระหนักใน

ผู้ปฏิบตังิานทกุคน สว่นหนึง่เกิดจากบทบญัญตัรัิฐธรรมนญู ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยมี

การดําเนินงานในรูปแบบและช่ือโครงการตา่งๆ กนั เช่น โครงการตดิดาวโรงพยาบาล โครงการ

พฒันาระบบบริการของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสขุในส่วนภูมิภาค (พบส.) การ

ตรวจสอบและประกนัคณุภาพการพยาบาล การพฒันามาตรฐานโรงพยาบาล ระบบคณุภาพ 

ISO 9000 และการพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA)  

เน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐจะมีผู้มาใช้บริการจํานวนมาก โรงพยาบาลของรัฐจึงมักท่ี

ได้รับการร้องเรียนเร่ืองปัญหาคุณภาพบริการค่อนข้างมาก ขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนมีค่า

รักษาพยาบาลท่ีแพง ประชาชนส่วนหนึ่งจึงไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ปัญหาคณุภาพ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนจะแตกต่างจากปัญหาโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน

เข้าใจข้อจํากดัของโรงพยาบาลของรัฐได้เป็นอย่างดี จึงให้ความสําคญักบัการลงทุนและการ

พฒันาคุณภาพบริการในส่วนท่ีเป็นความสะดวกสบายต่าง ๆ รวมถึงการจดัระบบจูงใจเพ่ือ

กระตุ้นให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการของบคุลากรทางการแพทย์ แตก่ารลงทนุนีไ้ด้

รวมกบัการลงทนุในอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีเกินความจําเป็น ได้ทําให้ต้นทนุการจดับริการของ

โรงพยาบาลเอกชนสงู 

การรับรองคณุภาพโรงพยาบาล คือการรับรองว่าโรงพยาบาลมีการจดัระบบงานท่ีดี 

เอือ้ต่อการให้บริการได้อย่างมีคณุภาพ และปลอดภยั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทํางานให้มีคณุภาพ

และพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง มีการตรวจสอบตนเองอย่างสม่ําเสมอ เหตผุลสําคญัท่ีต้อง

มีมาตรฐานโรงพยาบาลก็เพ่ือชีนํ้าทิศทางการพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม โดยใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการทําความเข้าใจกับปัญหาและโอกาสพัฒนาของ

โรงพยาบาล นอกจากนีก็้เพ่ือท่ีจะให้ทีมงานของโรงพยาบาลและผู้ประเมินภายนอก มีกรอบท่ี

จะเรียนรู้และประเมินร่วมกนั และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณารับรองโรงพยาบาล  
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การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) คือกลไกกระตุ้นให้เกิด

การพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แลกเปล่ียน และการรับรองจาก

องค์กรภายนอก การรับรองเป็นเพียงสว่นเดียวและสว่นสดุท้ายของกระบวนการ แตจ่ดุสําคญั

คือการกําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของโรงพยาบาล การ

รับรองคณุภาพโรงพยาบาล ได้แก่  

1. รับรองว่าโรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ตอ่การพฒันาคณุภาพ บคุลากรทกุคนทราบว่า

เปา้หมายอยู่ตรงไหน  บทบาทของตนเองคืออะไร มีความพยายามท่ีจะพฒันาคณุภาพอย่าง

ตอ่เน่ือง  

2. รับรองว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน มาตรฐานนีคื้อ

มาตรฐานของโรงพยาบาลเองโดยท่ีต้องมีหลกัประกนัวา่จะไมเ่กิดความเส่ียงเกิดขึน้กบัผู้ ป่วย  

3.รับรองวา่โรงพยาบาลมีระบบตรวจสอบตนเองท่ีน่าเช่ือถือ ได้แก่ การแสดงให้เห็นว่า

มีการปฏิบตัิตามระบบงานท่ีวางไว้ และมีการวดัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ มีการนําปัญหามาทบทวน

ปรึกษากบักลุม่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการแก้ไขและเกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  

4. รับรองวา่โรงพยาบาลมีการบริหารงานท่ีเป็นระบบ มีการทํางานร่วมกนัเป็นทีม  

5. รับรองว่าโรงพยาบาลมีกําลังคน สถานท่ี และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม   ความ

เหมาะสมของทรัพยากรคือความสอดคล้องกบัพนัธกิจและขอบเขตของโรงพยาบาล ร่วมกนั

การมีกระบวนการบํารุงรักษาและพฒันาเพ่ือให้ใช้ทรัพยากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจะต้องครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลด้วย และการรับรองเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนเดียวในขัน้ตอนส่วนสุดท้ายของ

กระบวนการ 

 
 3.1.1 เหตุผลของการรับรอง 

รูปแบบการพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาลได้เร่ิมเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล

มากขึน้เร่ือย ๆ และกลายเป็นรูปแบบหลกัท่ีได้รับการสนบัสนุนทางนโยบาย จนมีการจดัตัง้

สํานกังานพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (พรพ.) [22] แนวคิดและมาตรฐานคณุภาพ

โรงพยาบาลได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานสําหรับโรงพยาบาลสําหรับการสร้าง

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ[23]  
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คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่สถาบนัพฒันาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 

แต่งตัง้ขึน้คณะกรรมการ ให้เป็นผู้ตดัสินให้การรับรองโรงพยาบาล ผ่านการพิจารณาข้อมลูท่ี

ได้รับจากผู้ประเมินภายนอก  ลกัษณะของการรับรองมีดงันี ้[24]  

- รับรอง 2 ปี สําหรับโรงพยาบาลท่ีสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดในมาตรฐานได้

ครบถ้วน  บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ไม่มีความเสี่ยงท่ีชัดเจน มีหลักฐานของความ

พยายามในการการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

- ไม่รับรอง  สําหรับโรงพยาบาลท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานโรงพยาบาลได้

ครบถ้วน ยงัมีความเส่ียงปรากฎอยา่งชดัเจน 
 

3.1.2 มาตรฐานการรับรอง 
มาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Standards) คือกรอบหรือข้อกําหนดท่ีจะใช้ในการ

ประเมินโรงพยาบาลว่าสมควรให้การรับรองหรือไม่ มาตรฐานโรงพยาบาล โดยทั่วไปอาจ

จดัแบง่มาตรฐานเป็น 3 ประเภท คือ  

1. มาตรฐานเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมทัง้โครงสร้างทางกายภาพ กําลงัคน และระบบ

คณุภาพ 

2. มาตรฐานเชิงกระบวนการ เป็นการกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบตัิในแต่ละเร่ือง 

ซึง่แตล่ะโรงพยาบาลจะเป็นผู้ กําหนดเองให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ของตน 

3. มาตรฐานเชิงผลลพัธ์ เป็นการกําหนดเปา้หมายท่ีต้องการบรรล ุ 

มาตรฐานโรงพยาบาลโดยภาพรวมแบง่ได้เป็น 3 ระดบั คือ 

1  การนําองค์กร  

2. องค์ประกอบของคุณภาพในระดับองค์กร ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ  

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั ระบบข้อมูลข่าวสาร การพฒันากําลงัคน  องค์กรวิชาชีพ  และ

การปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้  

3. องค์ประกอบของคุณภาพในแต่ละหน่วยย่อย/กลุ่มผู้ ป่วย ได้แก่ การกําหนด

เปา้หมายระยะยาวร่วมกนั การจดัองค์กร การบริหารกําลงัคน การพฒันากําลงัคน การจดัทํา

แนวทางปฏิบตังิานท่ีเป็นมาตรฐาน อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ ระบบงาน และกิจกรรมคณุภาพ 
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3.1.3 การบริหารความเส่ียงและวัฒนธรรมความปลอดภัย 
การบริหารความเส่ียงเกิดขึน้เพ่ือการจํากดัและควบคมุผลกระทบ และเพ่ือลดโอกาส

และปริมาณความสญูเสียท่ีจะเกิดขึน้ ขณะเดียวกนั การเพิ่มวฒันธรรมความปลอดภยัจะทํา

ให้งานบริการมีคณุภาพขึน้และเกิดประสทิธิภาพในการทํางาน  

1. การบริหารความเสีย่ง 

ความเสี่ยง (risk) คือโอกาสท่ีจะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ 

โอกาสท่ีจะเกิดความสญูเสียต่อ ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ช่ือเสียง  ความสญูเสียต่อร่างกาย 

การบาดเจ็บ การได้รับอนัตราย การเกิดภาวะแทรกซ้อน การเสียชีวิต ดงันี ้

1. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical risk)  เช่น หกล้ม  ตกเตียง  ตดิเชือ้  การตดั

อวยัวะผิดพลาดหรือไมจํ่าเป็น  การทําร้ายร่างกาย   

2. ความเส่ียงทางอารมณ์ (Emotional risk) เช่น การทําร้ายจิตใจ  การทําให้อบั

อาย  

3. ความเส่ียงทางสงัคม (Social risk) เช่น สิทธิผู้ ป่วย (เช่น การเปิดเผยผู้ ป่วยต่อ

หน้าผู้ อ่ืน  การรักษาความลับของผู้ ป่วย)  การจัดการด้านเศรษฐกิจ (เช่น 

ผู้ ป่วยไมส่ามารถจ่ายคา่รักษาได้)  

4. ความเสี่ยงทางจิตวิญญาณ  (Spiritual risk)  เป็นสิ่งท่ี เก่ียวกับความเช่ือ 

ความรู้สกึมัน่คงของบคุคล 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง (risk management process) ประกอบด้วย การ

ค้นหาความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การจัดการกับความเส่ียง การประเมินผล

กระบวนการทัง้หมด ระบบบริหารความเส่ียง (risk management system) คือการประสาน

เช่ือมโยงกิจกรรมบริหารความเส่ียงทัง้หมดเข้าด้วยกนั กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความ

เส่ียง ได้แก่ 

1. การประกนัและพฒันาคณุภาพ  

2. การปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  

3. การปอ้งกนัอคัคีภยั/อบุตัภิยั และการรักษาความปลอดภยั 

4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน 

5. ระบบรายงานอบุตักิารณ์ 
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แผนภาพ การวิเคราะห์ความเส่ียง 

ท่ีมา นายแพทย์อนวุฒัน์ ศภุชตุกิลุ. HA หน้า 13 [25]  

 

ขัน้ตอนในการบริหารความเส่ียง คือการค้นหาความเส่ียง การประเมินหรือการ

วิเคราะห์ความเส่ียง การดําเนินการปอ้งกนั และการจดัการเม่ือเกิดความสญูเสีย 

การค้นหาความเส่ียง มีทัง้เชิงรุกและเชิงรับ  การค้นหาเชิงรุกคือการสํารวจ

สิง่แวดล้อม การวิเคราะห์ระบบงาน และการทบทวนปัญหาท่ีผู้ อ่ืนประสบ  การค้นหาเชิงรับคือ

การทบทวนต่าง ๆ ภายใน โรงพยาบาล การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีมีตรวจ

ประเมิน โรงพยาบาล การวิเคราะห์รายงานอบุตักิารณ์และคําร้องเรียนท่ีเกิดขึน้ สิง่ท่ีจะช่วยให้

ความเส่ียงในการดแูลผู้ ป่วยลดลงคือ  

1. การปฏิบตัติามสทิธิผู้ ป่วย 

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีปอ้งกนัความเส่ียง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการส่ือสารหรือ
ให้ข้อมลู 

3. การมีเวชระเบียนท่ีสมบรูณ์ และ  

4. การรักษาศกัดิศ์รีของแพทย์และผู้ ร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา 

กิจกรรมการบริหารความเส่ียงอาจจะทําโดยแยกจากการประกันคุณภาพหรือทํา

ร่วมกันไป ขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงและความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละ

องค์กร 
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การบริหารความเส่ียง (Risk Management: RM)  จะมีลักษณะการดําเนินงานท่ี

คล้ายและมีบางสว่นซํา้ซ้อน กบัการประกนัคณุภาพ (Quality Assurance: QA) แตก่ารบริหาร

ความเส่ียงจะมีขอบเขตกว้างกวา่ เพราะมุง่ปอ้งกนัความสญูเสียในทกุแง่มมุ  สว่นท่ีเหมือนกนั

ระหวา่ง RM กบั QA ได้แก่  

1. เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ตดิตามผลลพัธ์ของการดแูลรักษาผู้ ป่วย  

2. การเพิ่มพนูความรู้และทกัษะให้เจ้าหน้าท่ี  

3. กลไกเพ่ือปอ้งกนัอนัตรายแก่ผู้ ป่วย 

4. การสื่อสารและความร่วมมือระหวา่งผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพ  

5. การคํานงึถึงคณุภาพ ความทนัเวลา ความคุ้มคา่ 

6. เปา้หมายท่ีเน้นความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

 
แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุราก  
การวิเคราะห์สาเหตุราก (Root Cause Analysis) มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ี

พยายามชีใ้ห้เห็นปัจจยัสาเหตหุรือปัจจยัพืน้ฐานท่ีทําให้การปฏิบตังิานต่ํากวา่เกณฑ์มาตรฐาน 

รวมถึงเหตกุารณ์ความผิดหลาดท่ีเกิดขึน้  

 

ตาราง 10.2 ตวัอยา่งความเส่ียงและแนวทางในการปอ้งกนั 

ความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตรุาก (Root causes) แนวทางปอ้งกนัความเสี่ยง 

การให้เลือดผิด

คน 

1. กระบวนการเจาะเลือด ไม่ได้ระบตุวั

ผู้ ป่วยเจาะเลือดผิด 

คนผู้ ป่วยเดก็แรกเกิดมีขนาดรูปร่างและ 

นํา้หนกัตวัท่ีใกล้เคียงกนั อยูใ่น

Incubator เหมือนกนั 

2. ขาดการปฐมนิเทศให้แก่บคุลากรท่ี

ขึน้ปฏิบตังิานบคุลากรท่ีขึน้ปฏิบตังิาน

ไม่ได้รับข้อมลูท่ีเพียงพอกบักิจกรรมท่ี

ปฏิบตั ิ

3. ปัญหาการส่ือสาร มีการยืนยนัวา่

เจาะเลือดถกูต้อง แตท่ี่จริงไมถ่กูต้อง 

1. จดัทําแนวทางปฏิบตัใินการ
เตรียมและให้เลือดเทียบกบั

แนวทางของสภากาชาดไทย 

2. จดัทําแนวทางปฏิบตัขิอง
โรงพยาบาล 

3. ส่ือสารให้เกิดการปฏิบตัิ
อยา่งครอบคลมุ 

4. ตดิตามประเมินผลการ
ปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 
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ความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตรุาก (Root causes) แนวทางปอ้งกนัความเสี่ยง 

การให้ยา

ผิดพลาด 

เกดิจากระบบยา 
1 การเก็บยาท่ีหน่วยงานเก็บผิดท่ีไม่ได้

ตรวจสอบก่อนเก็บและหลงัเก็บ 

2 จดัเตรียมยาโดยไม่มีการ ตรวจสอบ 

3 ไม่ตระหนกัอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึน้ 

4 ขวดแก้วท่ีบรรจขุนาดเทา่กนั 1000 ml 

นํา้ยาใสและสีเดียวกนั 
เกดิจากบุคลากร 
• ต้องให้การบริการหลายประเภททัง้ฉีด

วคัซีน ด่ืมสารละลายกลโูคส ทัง้

ผู้ รับบริการใหม ่ANC ราย/วนัและ

ผู้ รับบริการท่ีต้องดแูลตอ่เน่ือง 40 ราย/

วนั และผู้ รับบริการจะต้องเดนิไปมา

ระหวา่งห้องฝากครรภ์กบัห้อง LAB 

• ผู้ปฏิบตังิานในวนันัน้มีจํานวนไม่

เพียงพอ เน่ืองจากบคุลากรเข้ารับการ

อบรมจํานวน 2 คน ประชมุ 1 คน ลา

ป่วย 1 คน ทําให้บคุลากรต้องไปช่วยจดุ

บริการจดุอ่ืนด้วย 

1. ทบทวนแนวทางการให้ยา
ร่วมกนัระหวา่งวิชาชีพ 

2. จดัทําแนวทางการให้ยา 

3. ตดิตามผลการปฏิบตัติาม
แนวทาง 

4. เฝา้ระวงัความคลาดเคล่ือน
ทางยา 

ดัดแปลงจาก นายแพทย์อนุสรณ์  ตานีพันธ์ การบริหารความเส่ียงและวัฒนธรรมความ

ปลอดภยัในบริการสขุภาพ หน่วยโรคทางเดนิหายใจและวณัโรค [26]  
 
การประเมินระดบัผลกระทบ 
ในการทํางานมีสิ่งท่ีเป็นอนัตรายอะไรบ้าง จะมีวิธีการประเมินอย่างไร และจะต้อง

จดัการปัญหา คือป้องกันควบคมุอย่างไร การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มี 3 รูปแบบ 

คือ  

1. วิเคราะห์เม่ือเกิดเหตุการณ์แต่ละครัง้เพ่ือค้นหาสาเหตุและการแก้ไขท่ี

เหมาะสม  เช่น ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication error) เช่น การให้ยา



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  356 

 
 

 

ผิดรุนแรง ซึ่งการเตรียมยาโดยไม่มีการตรวจสอบหรือขวดแก้วท่ีบรรจุขนาด

เท่ากนั 1000 ml นํา้ยาใสและสีเดียวกนั (look alike) เป็นต้น  

2. วิเคราะห์มมุมองโดยรวม เพ่ือดโูอกาสและความสญูเสียท่ีจะเกิดขึน้ เช่น ความ

เส่ียงทางคลินิกเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการดแูลรักษาพยาบาลผู้ ป่วย 

ความเส่ียงท่ีรุนแรง (Sentinel event) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีเกิดขึน้

เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายหรือจิตใจ เช่น การสญูเสียแขนขา หรือ

อวยัวะสําคญัอยา่งถาวร การกระทบกระเทือนจิตใจอยา่งรุนแรง หรือเหตกุารณ์

ร้ายแรงถึงเสียชีวิต จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยดว่น 

3. การตรวจสอบทัง้องค์กรเพ่ือดรูะบบงานหลกัขององค์กร  
การวดัผลกระทบทัว่ไปของความเส่ียง มีตัง้แตร่ะดบั A-I  [27] 

ระดบั A หมายถึง เหตุการณ์ฯ เกือบพลาด (near miss) ไม่มีผลกระทบเฝ้าระวงั

ปอ้งกนัได้ทนัก่อนเกิดเหต ุ

ระดบั B หมายถึง เกิดเหตกุารณ์ฯ แตย่งัไมมี่ผลกระทบ 

ระดบั C หมายถึง เกิดเหตกุารณ์ฯ มีผลกระทบเพียงเลก็น้อย 

ระดบั D หมายถึง เกิดเหตกุารณ์ฯ มีผลกระทบปานกลาง 

ระดบั E หมายถึง เกิดเหตกุารณ์ฯ มีผลกระทบรุนแรง 

ระดับ  E หมายถึง มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึน้และเป็นอันตรายต่อผู้ ป่วย

เพียงชัว่คราว รวมถึงจําเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ระดับ  F หมายถึง มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึน้และเป็นอันตรายต่อผู้ ป่วย

เพียงชัว่คราว รวมถึงจําเป็นต้องได้รับการรักษาในร.พ. หรือยืดระยะเวลาในการรักษาตวัใน

โรงพยาบาลออกไป 

ระดบั G หมายถึง มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึน้และเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยถาวร 

ระดบั H หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้และเป็นอนัตรายต่อผู้ ป่วยจนเกือบ

ถึงแก่ชีวิต (เช่น แพ้ยาแบบ anaphylaxis และหวัใจหยดุเต้น) 

ระดบั I หมายถึง มีความคลาดเคล่ือนเกิดขึน้และเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ป่วย 
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เน่ืองจากบริการสขุภาพมีเร่ืองจิตใจและอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง และเป็นท่ีรวมของ

วิชาชีพท่ีหลากหลาย การดแูลจิตใจและอารมณ์ของผู้ ป่วย เคร่ืองมือสําคญัในการทํางานคือ

อารมณ์ของผู้ ให้บริการ มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงหรือภาวะแทรกซ้อน การเปล่ียนแปลง

อาการ/ความรุนแรง ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ดุลยพินิจ การพัฒนาคุณภาพก่อให้เกิด

พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellemce Service Behaviour: ESB) พฤติกรรมบริการ 

เป็นรูปแบบของมนุษยสมัพนัธ์ (กิริยามารยาท ความกระตือรือร้น ความมีนํา้ใจ การพดูจา สี

หน้าท่าทาง) ท่ีผู้ ให้บริการแสดงตอ่ผู้ รับบริการ ตลอดกระบวนการของบริการ รวมถึง [28-29] 

- สิ่งท่ีผู้ ป่วยและญาติจะได้รับ คือ ได้รับบริการท่ีมีคณุภาพ ไม่เส่ียงต่อการดแูล

รักษาท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน 

- สิ่งท่ีสังคมจะได้รับ คือ มีความเช่ือมั่นในระบบบริการสุขภาพว่าสามารถให้

ความไว้วางใจได้ 

- สิ่งท่ีผู้บริหารจะได้รับ คือ มีความสบายใจในการบริหาร มีเวลาท่ีจะคิดพฒันา

ในภาพกว้างโดยไมต้่องเสียเวลาคอยแก้ปัญหาในแตล่ะวนั 

- สิ่งท่ีองค์กรผู้จ่ายเงินจะได้รับ คือ การมีข้อมลูในการคดัเลือกโรงพยาบาล หรือ

พิจารณาระดบัการจ่ายเงินท่ีเหมาะสม 

- สิ่งท่ีองค์กรวิชาชีพจะได้รับ คือ มาตรฐานหรือข้อกําหนดต่าง ๆ จะได้รับการ

นําไปปฏิบตั ิ

ดงันัน้ พฤติกรรมบริการท่ีเป็นเลิศ จึงเป็นการอบรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมบริการหรือ

รูปแบบของมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ท่ีผู้ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลพึงปฏิบตัิต่อผู้มารับบริการซึ่งจะ

ทําให้ภาพรวมของคณุภาพบริการสขุภาพเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 

 

2. วฒันธรรมความปลอดภยั 

อนึง่ การลดความเส่ียงอาจจดัได้โดยสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั (safety culture) 

โรงพยาบาลท่ีมีวฒันธรรมความปลอดภยัเพ่ือผู้ ป่วย บุคลากรทุกคนจะให้ความสําคญัด้าน

ความปลอดภัยระหว่างย้ายผู้ ป่วย หน่วยงานต่าง ๆ จะมีความร่วมมือกันดีรวมทัง้การ

แลกเปล่ียนข้อมลู การส่งต่อปัญหาความปลอดภยัระหว่างเปล่ียนเวร และรู้สึกได้ว่าผู้บริหาร

เห็นวา่ความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นเร่ืองสําคญัสงูสดุ อย่างไรก็ตาม การสร้างวฒันธรรม ต้อง

ใช้เวลา ต้องเพาะบ่ม ต้องสั่งสม  วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในคุณค่าของสิ่งท่ี
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กระทําลงไป เกิดการเปล่ียนแปลงในวิธีคิดของแต่ละคน และค่อยๆ เกิดความเห็นพ้องขึน้

ภายในองค์กร การวางระบบเก่ียวกับความปลอดภัยไม่พอท่ีจะสร้างหลักประกันความ

ปลอดภยัได้  คณุภาพท่ีแท้จริงมาจากการกระทําด้วยใจ คณุภาพท่ียัง่ยืน คือ การทําจนเป็น

วฒันธรรม ทําเป็นเร่ืองปกติประจําทําจนวฒันธรรมนัน้กลบัมาหลอ่หลอมทกุคนในองค์กร  สิ่ง

ท่ีจําเป็นต้องมีควบคูก่นั คือ วฒันธรรมความปลอดภยั [30]  

องค์กรท่ีสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัให้เกิดขึน้ได้จะช่วยให้องค์กรนัน้มีภูมิคุ้มกัน

ทําให้สามารถตรวจจบั ปอ้งกนั และแก้ปัญหาท่ีจะเกิดอนัตรายตอ่ผู้ ป่วย และผู้ปฏิบตัิงานได้ดี

ขึน้ คุณภาพท่ีแท้จริงมาจากการกระทําด้วยใจ การมีวัฒนธรรม เป็นความยั่งยืนของการ

พฒันา ไม่ต้องมีใครมาควบคมุกํากับ ไม่ต้องมีใครมาคอยบอก ทําเป็นเร่ืองปกติประจํา  จน

วฒันธรรมนัน้กลบัมาหลอ่หลอมทกุคนในองค์กร การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั ผู้ปฏิบตัิ

ในหน่วยงานควรท่ีจะมีการดําเนินการ ดงันี ้[31]  

- ทบทวนปัญหาท่ีพบระหวา่งการทํางาน 

- การสง่เวรเร่ืองของปัญหา และ การแก้ไข 

- วิธีการบนัทกึ และ รายละเอียดท่ีต้องบนัทกึ 

- ทบทวนปัญหา และ กําหนดความรุนแรง 

- วิธีการดําเนินการแก้ปัญหา 

- การสร้าง และ ทบทวนระบบ 

- มีการสื่อสารในเร่ืองความเส่ียงตา่ง ๆ ระหวา่งเวร 

- มีการทบทวนการดแูลผู้ ป่วย ในเร่ืองความปลอดภยั 

- มีการจดัอบรมความรู้เร่ืองความปลอดภยั และ การจดัการความเส่ียง เป็น

ระยะ 

- มีทีมผู้ รับผิดชอบในการจดัการความเส่ียงในระดบัตา่ง ๆ 

- มีการสื่อสารเร่ืองความปลอดภยัออกไปอยา่งกว้างขวางทัว่ทัง้องค์กร 

- มีการตอบสนองแบบไมก่ลา่วโทษ เม่ือพบ และ มีการรายงานความผิดพลาด 

- มีการจดัให้ผู้ ป่วย และ ญาต ิเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของระบบความปลอดภยั 

 สรุป วฒันธรรมความปลอดภยัคือ สิ่งท่ีทําแล้วเกิดความปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วย และ 

เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีเป็นทิศทางเดียวกัน และทุกคนมีความเช่ือก่อน ปฏิบตัิจนเป็น

นิสยั  
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3.2 กระบวนการรับรองคุณภาพ 
การพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาลเกิดจากการปรับเปล่ียนแนวคดิและวิธีการมาเป็น

ลําดบั จากการเปล่ียนท่ีเน้นในการทํางานของแพทย์มาสูจ่ดุเน้นของการทํางานร่วมกนัระหวา่ง

วิชาชีพตา่งๆ  มาตรฐานชดุแรก 4 ใน 5 ข้อเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแพทย์โดยตรง แตใ่นปัจจบุนั ได้

ให้ความสําคญักบัเร่ืองการทํางานเป็นทีมและการเป็นลกูค้าภายในระหว่างกนั นอกจากนีก้าร

เปล่ียนจากจุดเน้นเร่ืองโครงสร้างและเอกสาร มาสู่การเน้นกระบวนการและผลลพัธ์ โดยให้

ความสําคญัของโครงสร้างและเอกสารน้อยกว่าการพฒันากระบวนการทํางาน เม่ือพฒันา

โครงสร้างและระบบเอกสารจนสมบูรณ์แล้วก็ยงัไม่ได้คณุภาพตามต้องการ สําหรับประเทศ

ไทยซึง่โครงสร้างและระบบเอกสารยงัมีข้อด้อยอยู่มาก ก็จําเป็นต้องได้รับการพฒันาควบคูก่นั

ไป ยิ่งกว่านัน้ยงัมีการเปล่ียนจากการเน้นท่ีตวัผู้ปฏิบตัิงานมาสู่การเน้นผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง  

เดมินัน้ยดึเอามาตรฐานของวิชาชีพหรือความสะดวกสบายของผู้ ทํางานเป็นหลกั  แตแ่นวโน้ม

ใหม่คือการศึกษาความต้องการ (need) ของผู้ ป่วย นําเอามาตรฐานวิชาชีพมาตอบสนอง

ความต้องการเหล่านัน้ และท้ายสุด เป็นการเปล่ียนจากกระบวนการตรวจสอบมาเป็น

กระบวนการเรียนรู้  การตรวจสอบทําให้บรรยากาศรู้สึกน่ากลัว ปิดบังจุดอ่อน ในขณะท่ี

กระบวนการเรียนรู้คือการวิเคราะห์จุดอ่อนและปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านัน้แล้วนําผลมาเรียนรู้

ร่วมกนั [32] กระบวนการรับรองคณุภาพ เกิดจากการประเมินคณุภาพ คือ  

1. การประเมินตนเองโดยการตรวจสอบระบบงานและสิ่งท่ีปฏิบตัิกบัข้อกําหนด
ในมาตรฐานโรงพยาบาล ซึง่จะทําโดยโรงพยาบาล 

2. การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก 

3. การประเมินหลงัการรับรอง 
 
3.2.1 การประเมินคุณภาพโดยโรงพยาบาล (Self Assessment) 

การประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าในการพฒันาคณุภาพ และตรวจสอบ

ความพร้อมท่ีจะได้รับการประเมินและรับรองจากภายนอก   การประเมินตนเองของ

โรงพยาบาลควรประเมินโดยทีมท่ีเก่ียวข้อง โดยควรครอบคลมุการประเมินเพ่ือค้นหาโอกาส

พฒันา การตรวจประเมินเพ่ือสงัเกตการปฏิบตัิงานจริง การทบทวนแนวคิด แนวทางปฏิบตั ิ

การปฏิบตัิงานจริง และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาและพฒันาวิธีการทํางาน
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อย่างต่อเน่ือง การใช้แบบประเมินตนเองเพ่ือบนัทึกและวิเคราะห์ระบบงานตามข้อกําหนดใน

มาตรฐานโรงพยาบาล  

การประเมินตนเองเป็นขัน้ตอนสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ และเป็นขัน้ตอนท่ี

เช่ือมตอ่กบัการรับรองคณุภาพ  ในความหมายท่ีกว้าง การประเมินตนเอง ได้แก่ [33]  

1. การประเมินสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือกําหนดเป้าหมายและ
ยทุธศาสตร์ของการพฒันา 

2. การประเมินเพ่ือค้นหาความเส่ียงและโอกาสพฒันา 

3. การประเมินเพ่ือตดิตามความก้าวหน้าของการพฒันา 

4. การประเมินความพร้อมก่อนการประเมินและรับรองจากภายนอก 

สําหรับการประเมินความพร้อมก่อนการประเมินและรับรองจากภายนอก อาศัย

ข้อกําหนด  หรือมาตรฐานโรงพยาบาลซึ่งผู้ ประเมินภายนอก  (surveyor) จะนํามาใช้

เช่นเดียวกนั การประเมินตนเองและส่งให้ผู้ประเมินภายนอกได้ศกึษาก่อนจะทําให้ผู้ประเมิน

ภายนอก ทําความรู้จักกับโรงพยาบาลล่วงหน้า การรับรองคุณภาพตามแนวคิดว่า เป็น

กระบวนการเรียนรู้นัน้จะให้ความสําคญักบัการประเมินตนเองคอ่นข้างสงู โดยถือวา่ผู้ประเมิน

ภายนอกเป็นเพียงผู้ ท่ีมียืนยัน (verify) ผลการประเมินตนเองเท่านัน้  แบบประเมินนีจ้ะมี

ลกัษณะปรนัยผสมอัตนัย กล่าวคือในแต่ละประเด็นจะมีข้อเลือกให้ตัง้แต่ (0) คือไม่มีการ

ปฏิบตัิ ถึง [5] คือปฏิบัติได้จนเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีหลักประกันว่าจะมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง  แบบประเมินนีจ้ะช่วยให้สมาชิกของหน่วยงานเกิดกําลงัใจว่าได้พัฒนาคุณภาพ

มาถึงระดบัหนึ่งแล้ว และยงัเห็นช่องทางวา่ขัน้ตอ่ไปควรจะทําอะไรตอ่ สิ่งท่ีควรเข้าใจในการใช้

แบบประเมินตนเองคือ  หน่วยงานควรจะเล่ากิจกรรมท่ีได้กระทําจริงออกมาให้มากท่ีสุด 

พร้อมทัง้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสิ่งท่ีทําลงไป หามาตรการในการรักษาจุดแข็งหรือ

นําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึน้วางแผนปรับปรุงในส่วนท่ีเป็นจดุอ่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมและลง

มือทําทนัที 

ทัง้นี  ้คุณภาพของบริการครอบคลุมประเด็นความต่อเน่ืองของบริการ ทําให้การ

พัฒนาคุณภาพบริการต้องพิจารณาถึงประเด็นการพัฒนาระบบส่งต่อ และการพัฒนา

คณุภาพของโรงพยาบาลระดบัอ่ืนๆ ในเครือข่ายด้วย ทําให้ประเด็นการพฒันาคณุภาพบริการ

ของแต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละโรงพยาบาลต้องขยายเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการของ

ระบบบริการสขุภาพโดยรวม เพ่ือสร้างหลกัประกนัคณุภาพของบริการตลอดกระบวนการดแูล
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สุขภาพ การผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการทัง้เครือข่ายโรงพยาบาล 

(provider network) จะเป็นแนวโน้มของกระบวนการพัฒนาคุณภาพระยะต่อไป และเป็น

กระบวนการท่ีหนนุเสริมกระบวนการพฒันาคณุภาพของแตล่ะโรงพยาบาลด้วย 

เน่ืองจากการประเมินในปัจจบุนั มีแนวคิดว่า การพฒันาคณุภาพจะเน้นการปรับปรุง

ระบบงานมากกว่าการค้นหาผู้ ทําผิด ซึ่งแต่เดิมนัน้เช่ือกันว่า 3 ใน 4 เกิดจากความผิดพลาด

ของตวับุคคล แต่เม่ือมีการทบทวน ปัญหาความผิดพลาดอย่างลึกซึง้แล้วกลบัพบว่า 3 ใน 4 

เป็นปัญหาจากระบบงาน  การมาทบทวนร่วมกนัเพ่ือหาโอกาสปรับปรุงระบบงานจึงเป็นการ

สร้างเกราะคุ้มครองตวัผู้ปฏิบตังิานทกุฝ่าย 

1) แนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วย (Clinical Pratice Guideline) 

แนวทางการดูแลรักษาผู้ ป่วยคือสิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ ให้บริการตัดสินใจได้ดีขึน้ อีกทัง้

อาจจะช่วยในการประสานงานหรือให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วย  แนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วยอาจจะอยู่

ในรูปแบบของข้อความสัน้ๆ ว่าโรงพยาบาล มีจดุยืนอย่างไรในการดแูลรักษาผู้ ป่วยด้วยภาวะ

ใดภาวะหนึ่ง (policy statement) อาจจะอยู่ในรูปของการแสดงขัน้ตอน หรือแผนผัง (flow 

chart) ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติได้ง่ายขึน้ หรืออาจจะอยู่ในรูปท่ี

ซบัซ้อน เช่น clinical pathway / CareMap ซึ่งเป็นแผนการดูแลรักษาผู้ ป่วยท่ีครอบคลุมทุก

ด้าน การเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ของดูแลรักษาผู้ ป่วยท่ีเหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการ

จดัทํา มีสว่นสําคญัตอ่ความสําเร็จในการนําไปใช้ 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วยอาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดบัหรือ มาตรฐานหรือสิ่งท่ี

พงึทํา (standard) แนวปฏิบตัิหรือสิ่งท่ีควรทํา (guideline) และ สิ่งท่ีเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําก็

ได้  (option)  การจะกําหนดว่าอะไรควรเป็นแนวทางในระดับใดขึน้กับหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ (scientific evidence) และ ความเห็นร่วมของกลุ่ม หลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือได้จาก

การสงัเคราะห์ผลการทดลองหลายๆชิน้เข้าด้วยกนั 

2) การทบทวนในกลุม่เพ่ือน (Peer Review) 

การทบทวนในกลุ่มเพ่ือนอาจจะทําได้ในทกุวิชาชีพ หรือร่วมกนัระหว่างวิชาชีพตา่ง 

ๆ การทบทวนในกลุม่เพ่ือนอาจจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตวัอย่างในวิชาชีพแพทย์เพ่ือให้เห็น

ความจําเป็นท่ีชดัเจน บางรูปแบบอาจจะเป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิกนัอยู่แล้ว เช่น แพทย์นําปัญหาของ

ผู้ ป่วยมาปรึกษากันในกลุ่มแพทย์ หากเพิ่มการบันทึกสรุปผลไว้  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี

ถาวร หรือเพ่ือการเรียนรู้ในอนาคต ก็จะได้ประโยชน์มากขึน้ บางรูปแบบอาจจะเคยมีการ
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ปฏิบตัิกันอยู่ แต่ทําในบรรยากาศท่ีไม่น่าร่วม เช่น M-M Conference [34] ซึ่งเน้นการพิสจูน์

ความรู้ท่ีถกูต้องมากกวา่การหาโอกาสพฒันาระบบ และทําให้เกิดความเครียด ในการเข้าร่วม

เน่ืองจากผู้ รับผิดชอบเป็นเสมือนผู้ กระทําผิด หากสามารถเปลี่ยน M-M Conference ให้มี

บรรยากาศในเชิงบวกมากขึน้ จะทําให้เกิดประโยชน์มากขึน้ บางรูปแบบอาจจะเป็นเร่ืองง่ายๆ 

แตถ่กูละเลยไป เช่น การสุม่เวชระเบียนขึน้มาสกั 2-3 ฉบบั แล้วทบทวนวา่มีอะไรท่ีเราสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วยได้ดีขึน้ บางรูปแบบอาจจะมีความยุ่งยากซบัซ้อน เช่น  การ

กําหนดเกณฑ์ สําหรับทบทวนคณุภาพในแตล่ะโรค  และทบทวนเวชระเบียนของผู้ ป่วยจํานวน

หนึง่ เพ่ือดแูนวโน้มของปัญหา 

ผลของของกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน จะช่วยสง่เสริมหลกัการสําคญัในการดแูลรักษา

ผู้ ป่วย ท่ีเน้นการให้อิสระแก่แพทย์ผู้ รับผิดชอบในการใช้ดลุยพินิจตดัสินใจสัง่การตรวจรักษา 

ความอิสระดงักลา่วจะเกิดขึน้ได้จะต้องควบคูไ่ปกบัการมีหลกัประกนัวา่แพทย์จะมีความรู้และ

มีการใช้ดลุยพินิจอยา่งเหมาะสม กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน จะช่วยสร้างหลกัประกนัวา่บคุลากร

แตล่ะคนมีกระจกสะท้อนความรู้ และการใช้ดลุยพินิจท่ีเหมาะสม 

 
3.2.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Review/Survey) 

การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกมี 3 ลกัษณะ คือ การประเมินความพร้อมของ

โรงพยาบาล การประเมินเพ่ือพิจารณารับรอง และการประเมินหลงัการรับรอง 

1. การประเมินความพร้อมของโรงพยาบาล เป็นการประเมินเพ่ือดวู่าโรงพยาบาลได้

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อกําหนดในกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลได้ครบถ้วนแล้ว

หรือไม่ มีประเด็นความเส่ียงท่ีชดัเจนหลงเหลืออยูห่รือไม่ โรงพยาบาลจะขอให้มีการทําสํารวจ

ก่อนต่อเม่ือผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับท่ีมั่นใจว่าได้มีการพัฒนาตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลในประเด็นสําคญัๆ ครบถ้วน  ผลการประเมินในขัน้ตอนนีคื้อการให้คําแนะนํา

เพ่ือให้โรงพยาบาลนําไปปรับปรุง  การประเมินความพร้อมอาจจะทําเป็นระยะๆ หลายครัง้ 

จนกวา่จะมัน่ใจวา่โรงพยาบาลมีความพร้อมเตม็ท่ีสําหรับการประเมินเพ่ือรับรอง 

2. การประเมินเพ่ือพิจารณารับรอง คือการไปรับทราบหลักฐานและความจริงว่า

โรงพยาบาลได้มีการปฏิบตัิตามข้อกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล สิ่งท่ีระบุไว้ในนโยบาย/

คู่มือการปฏิบตัิงานของโรงพยาบาล คําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง และข้อเสนอเพ่ือ

การปรับปรุงจากการประเมินความพร้อม เคร่ืองมือสําคญัท่ีผู้ประเมินภายนอกจะใช้คือข้อมลู
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ท่ีโรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องศึกษา

ลว่งหน้าก่อนท่ีจะไปประเมินในพืน้ท่ี 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวคดิของมาตรฐานซึง่เน้นผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง และการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง การประเมินจะเน้นกิจกรรมสําคัญท่ีเก่ียวกับการดูแลผู้ ป่วยและการบริหาร

องค์กร เพ่ือตอบคําถามตอ่ไปนี ้

1) มีการออกแบบหรือจดัระบบงานไว้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่(system design) 

2) มีการปฏิบตัติามกระบวนการท่ีกําหนดไว้หรือไม ่(deployment) 

3) มีการประเมินผลกระบวนการเหล่านัน้หรือไม่ ผลการประเมินเป็นอย่างไร 
(assessment & result) 

4) โรงพยาบาลกําลังพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนหรือไม่ (continual 

improvement) 
 
3.2.3 การประเมินหลังการรับรอง 
การประเมินหลงัการรับรองมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

ก) การประเมินเฝา้ระวงั (Surveillance Survey) เป็นการประเมินตามกําหนดเวลาทกุ 

6-12 เดือน โดยเน้นประเดน็สําคญัหรือประเดน็ท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาในภาพรวม 

ข) การประเมินเม่ือมีปัญหา (Unscheduled Survey)  เป็นการประเมินเม่ือได้

รับทราบวา่อาจจะมีปัญหารุนแรงเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยหรือความปลอดภยั 

ค) การประเมินเม่ือมีการปรับเปล่ียน (Verification Survey) ได้แก่ การเปิดบริการ 

การขยายบริการ การเปล่ียนเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูง  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

โรงพยาบาลจะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วนั และจะมีการประเมินซํา้เพ่ือยืนยนัการรับรอง

หากอายุการรับรองยังมีเหลือมากกว่า 9 เดือน โดยอายุการรับรองจะไม่ขยายมากกว่าเดิม 

เม่ือพิจารณาภาพกวางขึน้จะเห็นวา่ในเร่ืองคณุภาพนีมี้ผู้ เลน่อยู ่ 3 สว่น ได้แก่ [35]  

1. โรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ 

2. องค์กรภายนอกเป็นผู้ให้การรับรอง 

3. ผู้ จ่ายเงินหรือประชาชนเป็นผู้ ใช้ผลการรับรอง ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้

โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การเน้นผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลาง ศึกษา ตอบสนอง

ความต้องการ (ประเมิน/แก้ปัญหาของผู้ ป่วย) ดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม 
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3.2.4 การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง [36]  

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement: CQI) คือ 

กระบวนการปรับปรุงคณุภาพ หรือกระบวนการแก้ปัญหา กิจกรรมควบคมุคณุภาพ ได้แก่ การ

ทําความเข้าใจกับปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การค้นหาทางเลือก การทดลอง

ทางเลือกและวดัผล ทัง้การประกันคณุภาพและการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นกิจกรรมท่ีเป็น

หวัใจของการพฒันาคณุภาพ เราได้เรียนรู้เพิ่มมากขึน้  

ข้อกําหนดหรือมาตรฐานท่ีรับรองจะใช้ในการประเมินมีเนือ้หาของ TQM/CQI แทรก

อยู่ทัว่ไปตัง้แต่เร่ืองของการมีเป้าหมายระยะยาวร่วมกัน การมีกลไกส่ือสาร และแก้ปัญหาท่ี

ได้ผล การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีม และกิจกรรมคณุภาพทัง้หลาย รวมทัง้

ได้วิเคราะห์กระบวนการหลกัในการดแูลผู้ ป่วยไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 

การนําข้อกําหนดของการรับรองมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ จะช่วยให้

โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพไปได้อย่างประหยัดเวลา ยิ่งโรงพยาบาลทํากิจกรรมพัฒนา

คณุภาพตามแนวคดิ TQM/CQI มากขึน้เท่าไร  ข้อกําหนดของการรับรองก็จะได้รับการปฏิบตัิ

มากขึน้เท่านัน้  กล่าวได้ว่ากิจกรรมพฒันาคณุภาพ 1 เร่ือง  ทําให้หน่วยงานหรือทีมงานท่ีทํา

นัน้ ได้พฒันาตามมาตรฐานทัว่ไปทัง้ 9 ข้อไปอีกขัน้หนึง่ 

กิจกรรมท่ีจะเช่ือมต่อระหว่างการพัฒนาตนเองกับการรับรองคุณภาพ คือ การ

ประเมินตามข้อกําหนดหรือมาตรฐานโรงพยาบาล  การประเมินนีจ้ะทําใน 2 ระดบั คือการ

ประเมินตนเอง และการประเมินจากภายนอก  การประเมินตนเองจะช่วยให้เห็นโอกาสพฒันา 

เกิดความมั่นใจในกิจกรรมท่ีทําไปแล้ว และเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการประเมิน  การ

ประเมินจากภายนอกเป็นการยืนยนัด้วยมมุมองของผู้ ท่ีไม่มีสว่นได้สว่นเสียซึง่จะทําให้มีความ

มัน่ใจท่ีจะประกาศให้ประชาชนทราบได้มากขึน้ 

สรุปได้ว่า ข้อกําหนดหรือมาตรฐานโรงพยาบาลจะช่วยให้โรงพยาบาลตรวจสอบ

ประเด็น สําคัญ ท่ีควรมี  เป็นการเส ริมให้ โรงพยาบาลมีระบบงาน ท่ีสมบู รณ์ ยิ่ งขึ น้ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล คือการรับรองว่าโรงพยาบาลนัน้ได้นํา 

TQM/CQI  มาปฏิบัติจนเป็นหลกัประกันว่าโรงพยาบาลมีระบบงานและการดูแลผู้ ป่วยท่ีมี

คณุภาพ และจะมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
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คาํถามเชิงอภปิราย 
1. ระบบคณุภาพคืออะไร ในปัจจบุนั องค์กรของท่านมีระบบคณุภาพอะไรบ้าง 

2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีจุดมุ่งหมายหลักคืออะไร และมี

หลกัการพฒันาอยา่งไร  

3. การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐมีกระบวนการอย่างไร หน่วยงานของรัฐ
จะไมดํ่าเนินการได้หรือไม ่เพราะอะไร 

4. ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็มีระบบคุณภาพแตกต่างกัน เช่น ISO JCI HA 

ขอให้ท่านแสดงความคดิเห็นวา่ ระบบคณุภาพมีจดุร่วมจดุตา่งอะไรบ้าง 

5. จุดเน้นของการประเมินคณุภาพโดยทีมภายในแตกต่างจากทีมภายนอกอยู่ตรงไหน 

และเช่ือมโยงกบักฎหมายอยา่งไร 

6. จงวิพากษ์กระบวนการรับรองคณุภาพขององค์การท่ีท่านสงักดัอยู ่
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บทที่ 11 
 

การจัดการสุขภาพชุมชนของท้องถิ่น 

 

 

การจดัการด้านสขุภาพชมุชน หมายถึง กระบวนการ วิธีการนําคน ความรู้ เทคโนโลยี

และทุนของชุมชนมาใช้ในดแูล ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น ตลอดจนการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ เพ่ือให้ประชาชนในชมุชนมีสขุภาพดี 

เปา้หมายการจดัการสขุภาพคือ การประสานงาน บรูณาการ สนบัสนนุภาคีเครือข่ายสขุภาพ

ในการสร้างสขุภาพท่ีดีแก่ประชาชน 

 

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. งานสาธารณสขุท้องถ่ิน 

1.1 องค์กรสว่นภมูิภาคในการจดัการสขุภาพชมุชน 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการมีส่วนร่วมในการจดัการสขุภาพ
ชมุชน 

2. ระบบทรัพยากรสนบัสนนุ 

2.1 กองทนุสขุภาพชมุชน 

2.2 คณะกรรมการการบริหารจดัการกองทนุ 

2.3 การสะท้อนการเรียนรู้และการพฒันาสขุภาพ 

3. การดําเนินงานสขุภาพชมุชนของท้องถ่ิน 

3.1 ชมุชนและการวินิจฉยัปัญหา 

3.2 การขบัเคลื่อนงานระบบสขุภาพชมุชน 
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1. งานสาธารณสุขท้องถิ่น 
 
1.1 องค์กรส่วนภมูิภาคในการจัดการสุขภาพชุมชน 
เน่ืองจากการดําเนินงานสาธารณสุขในภาพรวมของท้องถ่ินอยู่ในความรับผิดชอบ

ของสํานกังานสาธารณสขุอําเภอท่ีจะดําเนินการแก้ไขปัญหาสขุภาพ และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของประชาชนในลกัษณะระบบสขุภาพท่ีเป็นองค์รวม คือ กาย จิต สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

ดังนัน้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ท่ี และภาค

ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการดแูลสขุภาพ โดยกําหนดแนวทางและยทุธศาสตร์ในการ

ดําเนินงานสาธารณสขุท่ีเป็นภาพรวมของอําเภอ  จดัทํายทุธศาสตร์ของตนเอง บทบาทหน้าท่ี 

ภารกิจ ให้มีความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของสํานกังานสาธารณสขุอําเภอ 

 

 
 

แผนภาพ  ระบบการดําเนินงานสร้างเสริมสขุภาพ  

ท่ีมา         สริุยะ วงศ์คงคาเทพ (2552) [1]  

 

การจัดการสุขภาพท้องถ่ินเป็นการจัดการระดับปฏิบัติการซึ่งต้องรับนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ของส่วนกลางมาปฏิบตัิ ผู้บริหารของสํานกังานสาธารณสขุอําเภอจะต้องศึกษา

ข้อมลู รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล ข้อมลูสารสนเทศของหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีและ

ภารกิจ งานภารกิจท่ีปฏิบตั ินโยบายของรัฐบาล ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ ยทุธศาสตร์

ของจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยุทธศาสตร์ของอําเภอ รวมทัง้ข้อมูลทั่วไป
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สภาพแวดล้อมและสภาพพืน้ท่ีอําเภอ ปัญหาสาธารณสขุเฉพาะของพืน้ท่ี และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมชุมชนด้วยเคร่ืองมือ SWOT ของสํานกังานสาธารณสขุอําเภอ และหน่วยงาน

ในการจดัทํายทุธศาสตร์ของสํานกังานสาธารณสขุอําเภอในระดบัปฏิบตั ิ

การบริหารงานสาธารณสขุท้องถ่ิน จําเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจยัแวดล้อมภายนอกท่ี

เกิดขึน้กับหน่วยงานของเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment 

Analysis) ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจในการ

ทํางานของหน่วยงาน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 

Governance) การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง   

ในการกําหนดจดุหมายปลายทาง เช่น ในอนาคต 4 ปีข้างหน้าจะพิจารณาในมมุมอง 

4 ระดบั ได้แก่ ระดบัประชาชน ระดบัภาคี ระดบักระบวนการ และระดบัรากฐาน สํานกังาน

สาธารณสุขอําเภอจะมีเป้าหมายและแนวทางในการดําเนินงานอย่างไร โดยนําผลการ

วิเคราะห์บริบทพืน้ท่ี ข้อมลูด้านสขุภาพ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และการประเมินสถานการณ์ มาใช้

ในการกําหนดจุดหมายปลายทางการดําเนินงานด้านสาธารณสขุของอําเภอใน 4 ระดบั ทัง้

ระดบัประชาชน ระดบักระบวนการ ระดบัภาคี และการพัฒนาองค์กร และทีมในพืน้ท่ี เช่น 

องค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อาสาสมัคร ฯลฯ มี

เปา้หมายเดียวกนั คือ คนในชมุชน มีกระบวนการทํางานท่ีเสริมกนัและกนั มากกว่ากระทําใน

สิ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการทํางานในชุมชน การค้นหาทีมงานเป็นหนึ่งในการ

ค้นหาทนุทางสงัคม ซึง่มีหลายวิธี เช่น การทําแผนท่ีคนดี การค้นหาบคุคลต้นแบบ การทําแผน

ท่ีศกัยภาพชมุชน การจดัทําฐานข้อมลูกลุม่คนสําคญัในชมุชน เครือขา่ยตา่ง ๆ เป็นต้น 

 
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน 
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 

บญัญตัใิห้เทศบาลเมือง และองค์การบริหารสว่นตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในด้านสาธารณสขุ 

การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ได้กําหนดให้งานสาธารณสขุด้านการสร้างเสริมสขุภาพ การรักษาพยาบาล การ

ป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีส่วนราชการต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีจํานวน 34 ภารกิจ การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสขุมี
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ความคืบหน้าไประดบัหนึ่ง แต่การดําเนินงานต้องหยดุชะงกั เพราะมีนโยบายเร่งด่วนในเร่ือง

การปฏิรูประบบสขุภาพตามนโยบายหลกัประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบราชการตาม 

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสขุจึงได้ถ่ายโอนภารกิจ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปเพียงจํานวน 7 ภารกิจ ท่ีเก่ียวข้องกับสนับสนุนเงิน

อดุหนุนให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ และการส่งเสริม

สขุภาพกลุม่วยัตา่ง ๆ ได้แก่ กลุม่แม่และเดก็ กลุม่วยัเรียนและเยาวชน กลุม่วยัทํางาน กลุม่วยั

ผู้สงูอาย ุ[2-3] 

ในปี พ.ศ.2550 มติคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(กกถ.) ให้กระทรวงสาธารณสขุถ่ายโอนสถานีอนามยั(สอ.) 35 แห่ง ไปให้องค์การบริหารส่วน

ตําบล (อบต.) และเทศบาล รวม 30 แห่ง แต่เน่ืองจากกระบวนการถ่ายโอนมีความล่าช้า ทํา

ให้ขาดความมัน่ใจประกอบกบัขาดการสง่เสริมสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัจงัหวดั ในปี 2555 

มีกระบวนการดําเนินการถ่ายโอนโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) 11 แห่ง สถาน

บริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 5 แห่ง และสุขศาลา 2 แห่ง ให้แก่ อปท.ท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ดงันัน้ ในปี พ.ศ.2556  การถ่ายโอนสถานีอนามยั โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา มีจํานวนทัง้สิน้ 46 แห่ง ให้กับเทศบาลและ

องค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นสดัสว่นท่ีน้อย หากกลบัพบว่า สอ. 

รพ.สต. และ สสช. ท่ีได้มีการถ่ายโอนไปแล้วนัน้สามารถดําเนินการทัง้คน งาน เงิน ของ เพ่ือ

ให้บริการกบัประชาชนในพืน้ท่ีได้อยา่งดีเย่ียม [4]  

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ได้รวบรวมงานวิจยัท่ีศึกษาเร่ืองการโอนถ่าย

สถานีอนามยัไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า มีทัง้สถานีอนามยัท่ีถ่ายโอนเรียบร้อย 

ราบร่ืน ผลการวิจยัของผู้ศึกษาอีกหลายคณะ พบว่า หลงัการถ่ายโอนในส่วนด้านการมีส่วน

ร่วมเกิดผลในระดบัท่ีดีมาก แต่สําหรับการวางแผนด้านสขุภาพของท้องถ่ินเปรียบเทียบก่อน

และหลงัการถ่ายโอน ยงัไม่เกิดผลดีมากนัก และยงัพบว่า สถานีอนามัยได้รับความร่วมมือ

จากประชาชนอยา่งดียิ่งหลงัการถ่ายโอน [5]  

ผลการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า การถ่ายโอนเป็นเร่ืองจําเป็นและต้องตอบสนอง

ประชาธิปไตยของท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมีส่วนร่วม หากแต่ส่วนกลางต้องมี

นโยบายท่ีชดัเจน [6]  
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ตามรัฐธรรมนญู พทุธศกัราช 2540 และพทุธศกัราช 2550 เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการ

กระจายอํานาจ คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติได้ถ่ายโอนงบประมาณด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบือ้งต้น และงาน

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ อปท. รวมทัง้งบประมาณด้านบุคลากรให้แก่ อปท.ท่ีรับโอน

สถานีอนามยัและโรงพยาบาล ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กกถ.) และกระทรวง

สาธารณสขุร่วมกนักําหนด ดงันี ้

1. กลไกในการจดัการและกํากบัดแูลระดบัชาต ิ

 - คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมี อํานาจหน้าท่ี กําหนด

มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลและหน่วยให้บริการในสงักดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

 - คณะอนกุรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารการถ่ายโอนภารกิจเก่ียวกบัการ

สารธารณสขุให้แก่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

- กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและการ

ประเมินผลระบบบริการสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 - สปสช. ควบคมุคณุภาพมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล 

2. กลไกในการจดัการและกํากบัดแูลระดบัจงัหวดั 

 - คณะกรรมการสขุภาพจงัหวดั 

 - คณะอนกุรรมการสง่เสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสขุให้แก่ อปท. ระดบั

จงัหวดั 

 - คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุจงัหวดั 

 - คณะกรรมการบริหารหลกัประกนัสขุภาพระดบัจงัหวดั 

3. กลไกในการจดัการและกํากบัดแูลระดบัท้องถ่ิน 

 - คณะกรรมการบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถ่ิน ทํา

หน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนําในการพฒันางานด้านสาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

มีงานวิจัยท่ีชีถ้ึงความสามารถของเทศบาลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขว่า

สามารถดําเนินการงาน/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ได้ [7]  
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ผลการประเมินความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ชุมชน และ

เครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสขุในระดบัปฐมภมูิ ซึง่เป็นไตรภาคีในการทํางานด้านสขุภาพ

ของพืน้ท่ี เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาแนวทางและบทบาทการร่วมมือกนัของทัง้ 3 ภาคสว่น ในการ

ดูแลระบบสุขภาพของชุมชน พบว่า ในด้านนโยบายและระบบสนับสนุนหน่วยบริการ

สาธารณสขุยงัมีโครงสร้างรองรับได้จํากัด โดยเฉพาะในระดบัจงัหวดั ในขณะท่ีระดบัอําเภอ

และระดบัตําบลมีรูปธรรมเชิงโครงสร้างและการทํางานร่วมกนัท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนมากกว่า 

ศกัยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ มีหน่วยงานเฉพาะดูแล

เร่ืองสาธารณสขุและมีศกัยภาพในด้านการบริหารจดัการแตกต่างกนั อํานาจการจดัเก็บภาษี

ท้องถ่ินและการหารายได้ก็มีความแตกตา่งกนัตามขนาดขององค์กร  

การศกึษานีมี้ข้อเสนอแนะท่ีสําคญัประกอบด้วย [8]  

1) ควรสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือพฒันากลไกความร่วมมือกนัของทกุภาคสว่นใน

ระดบัพืน้ท่ี  

2) ควรส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนและต่อเน่ืองตาม

ศกัยภาพและขีดความสามารถ  

3) ควรพฒันาระบบสนบัสนุนสําคญั เช่น เร่ือง ระบบบริหารจดัการ ระบบฐานข้อมลู

ในเชิงการจดัการและใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหาพืน้ท่ีรวมทัง้การ

ติดตามประเมินผลขบัเคล่ือนงานด้านสขุภาพชุมชนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะ ทัง้นีต้้อง

เสริมความเข้มข้นในการส่ือสารสาธารณะด้านสขุภาพด้วย 
 
2. ระบบทรัพยากรสนับสนุน 

ระบบทรัพยากรสนบัสนุนในท่ีนี ้หมายถึง กองทุนสขุภาพชุมชน คณะกรรมการการ

บริหารจดัการกองทนุ และการสะท้อนการเรียนรู้ผา่นการจดัการกองทนุ 
2.1 กองทุนสุขภาพชุมชน 
กองทุนสุขภาพชุมชนได้ เช่ือมโยงกับแนวทางของหลักการกระจายอํานาจ 

(Decentralization) ซึ่งมีแนวคิดท่ีเสนอให้รัฐส่วนกลางลดบทบาทและให้ท้องถ่ินดําเนินการ

เอง รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนในการจดัการกบัปัญหาสขุภาพของประชาชนในชุมชนมากขึน้ 

โดยการกระจายอํานาจให้แก่คณะกรรมการบริหารสขุภาพระดบัพืน้ท่ี (Area health board) 

เป็นการจดัความสมัพนัธ์ทางอํานาจหน้าท่ีใหม่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน และชมุชน ให้
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สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป [9] กองทนุสขุภาพชมุชนได้สร้างประโยชน์ตอ่การ

ดูแลสุขภาพภาคประชาชน ดังคํากล่าวของประธานศูนย์พัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชน

ภาคเหนือ (นายประมวล โกวิทชยัวิวฒัน์) ท่ีได้ให้ความเห็นผ่านส่ือ [10] “เพ่ือนร่วมทางสร้าง

หลักประกันสุขภาพ” ในมุมมองท่ีมีต่อระบบหลกัประกันสุขภาพ ในฐานะคนทํางานท่ีร่วม

ขบัเคลื่อนระบบหลกัประกนัสขุภาพในหมูเ่ยาวชนวา่ 

 

“…อยากเห็นแผนการส่งเสริมป้องกนัโรคอย่างแท้จริงที่นอกเหนือจากการแจก

ทรายอะเบท ตรวจวดัเบาหวาน ไม่ใช่เป็นการตรวจหาโรคเพียงอย่างเดียว อยากใหก้้าว

ข้ามตรงนี้ไป งบกองทุนฯ น่าจะนํามาสร้างสขุภาพ เช่น อาจจะชวนคนไปออกกําลงั

กาย เรียนรู้เร่ืองยา อาหาร ส่ิงที่ผมขยบัตอนนี้คือผมดึงงบกองทนุฯ มาทํางาน เพือ่ให้

เด็กแข็งแรง ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล อย่างเร่ืองเมาไม่ขบั ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงที่จะช่วยลด

อบุติัเหต ุลดความเจ็บป่วย แต่ทีผ่่านมาติดอยู่ทีเ่ร่ืองกรอบแนวคิดของผูนํ้าทอ้งถ่ิน เวลา

เราไปจดัอบรมหลายๆ ที ่พบว่าส่วนใหญ่จะบริหารกองทนุตามนโยบายของผูนํ้าทอ้งถ่ิน

เป็นหลกั แต่ไม่ได้มองว่าจะนํางบกองทนุไปใช้ส่งเสริมสขุภาพป้องกนัโรคอย่างไร และ

เร่ืองระบบหลักประกัน มีงบที่น่าสนใจ คืองบ PP อยากให้มีการจัดสรรให้ทั่วถึง 

โดยเฉพาะภาคประชาชนเรามี 9 เครือข่าย เราทํางานกบัประชาชน เร่ืองนี้สําคญักว่า

การตัง้รบัและรักษา ถา้เราเนน้เร่ืองการรกัษา เนน้การตัง้รับก็เหมือนกบัมีคนป่วยเร่ือยๆ 

แต่ถา้หนัมาใหค้วามสําคญักบัการส่งเสริมปอ้งกนัโรค คนป่วยลดลง เจ้าหนา้ทีก็่มีภาระ

งานลดลงดว้ย” 

ท่ีมา นายประมวล โกวทิชยัวิวฒัน์ 

 

ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) 

มาตรา 47 และมาตรา 48(4) เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในระบบ

หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่

ประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ี ท่ีร่วมลงขนั

กันดูแลระหว่าง สปสช. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ จัดบริการ

สาธารณสุข เน้นป้องกันโรคลดการเจ็บป่วย ในขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพแก่

ประชาชนในท้องถ่ิน เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับหน่วยบริการ อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้าง
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หลกัประกนัสขุภาพท่ียัง่ยืนให้กบัคนในท้องถ่ิน ปัจจุบนัมีท้องถ่ินเข้าร่วมจดัตัง้กองทุนฯ กว่า 

7,700 แห่ง ครอบคลมุเกือบ 100% [11]  

การกําหนดให้มีกองทุนสุขภาพชุมชนถือได้ว่าเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งของการ

ขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public policy) สนบัสนนุให้ทกุภาคสว่นและประชาชนมีสว่นใน

การจดัการปัญหาสขุภาพชุมชน กองทุนตําบลเร่ิมดําเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 

แนวคิดของสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท่ีคาดหวงัว่าการลงทนุนีจ้ะทําให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เกิดความเข้มแข็ง ความตระหนัก และสนใจการ

ดําเนินงานส่งเสริมสขุภาพชุมชนเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจาก อปท. ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนด้วย

ตามท่ี สปสช.กําหนด แม้การมีกองทนุตําบลไม่ได้มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงการลงทนุด้าน

สาธารณสขุของ อปท. มากนกั แตมี่แนวโน้มเพิ่มขึน้เป็นลําดบั  

 
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาํบล 
การรักษาพยาบาลระดบัปฐมภมูิ ตามความหมายของกองทนุ หมายถึง การจดับริการ

ระดบัปฐมภมูิเชิงรุกในชมุชน 

1. เป็นโครงการพิเศษนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ เพ่ือให้
ประชาชนในพืน้ท่ีเข้าถึงมากขึน้และต้องไม่ซํา้ซ้อนกบังานปกติของหน่วยบริการ

ปฐมภมูิ 

2. กองทนุสง่เสริมให้กลุม่แม่และเด็ก กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่ผู้พิการ และกลุม่ผู้ประกอบ

อาชีพท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ี สามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟื้นฟู

สมรรถภาพได้อยา่งทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ อยา่งน้อยตามประเภทและขอบเขต

ของบริการสาธารณสุขท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด

สง่เสริมประชาชน 5 กลุม่ เปา้หมาย ได้แก่ 

1) กลุม่แมแ่ละเดก็  

2) กลุม่ผู้สงูอาย ุ 

3) กลุม่ผู้พิการ  
4) กลุม่ผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียง และ 

5) กลุม่ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีให้สามารถพึง่ตนเอง 
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3. เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมการจดับริการสาธารณสขุของหน่วยบริการหรือสถาน
บริการอ่ืนรวมทัง้สถานบริการทางเลือก  โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสขุภาพ  การ

ปอ้งกนัโรค  และการฟืน้ฟสูมรรถภาพท่ีจําเป็นตอ่สขุภาพและการดํารงชีวิต 

4. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจัดทํา
กิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี 

5. เพ่ือสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนหลกัประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีให้มีประสิทธิภาพ   ทัง้นี ต้้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในรอบปีงบประมาณนัน้  และใน

กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซือ้ครุภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงครุภณัฑ์นัน้

จะต้องมีราคาไมเ่กิน 20,000 บาทตอ่หน่วย 

6. เพ่ือให้เกิดการพฒันาสขุภาพของคนในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ี โดยการบริหารจดัการ

อยา่งมีสว่นร่วมของบคุคลในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ี  

 

นอกจากนี  ้ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินสนบัสนุนและกําหนดหลกัเกณฑ์การดําเนินงานให้องค์กรชมุชน องค์กร

เอกชน และภาคเอกชนท่ีไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหากําไร และบริหารจดัการเงินทนุในระดบั

ท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพืน้ท่ี  ให้

คณะกรรมการสนบัสนุนและประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดหลกัเกณฑ์ 

เพ่ือให้องค์กรดงักล่าวเป็นผู้ ดําเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบั

ท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีโดยให้ได้รับคา่ใช้จ่ายจากกองทนุ 

การบริหารจัดการระบบหลกัประกันสขุภาพและสวสัดิการชุมชนในระดบัท้องถ่ิน มี

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ  กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์  กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย สมาคมสนัติ

บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจดัการ

ระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีโดยเน้นเร่ือง
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การแพทย์ฉกุเฉิน การสร้างเสริมสขุภาพ การปอ้งกนัโรคและการฟืน้ฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อ

สขุภาพ การดํารงชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สงูอาย ุผู้ประกอบอาชีพท่ีมี

ความเส่ียงกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีมี

สวสัดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยการบริหาร

จดัการอยา่งมีสว่นร่วมของบคุคลในพืน้ท่ี [12]   
หลักเกณฑ์การเข้าร่วม 
1) อปท. ท่ีมีความพร้อม และมีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพ 

2) เป็น อปท. ท่ีมีประสบการณ์และการดําเนินงานด้านการสร้างสุขภาพและ

ปอ้งกนัโรคในพืน้ท่ีมาก่อนแล้ว 

3) เป็น อปท. ท่ีมีความพร้อมในการอุดหนุนเงินงบประมาณเพ่ือสมทบกับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามอัตราส่วนท่ีคณะกรรมการ

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตกํิาหนด 
กรอบการใช้งบประมาณ 
กรอบการใช้งบประมาณของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีสรุปได้

ดงันี ้

1. งบนีใ้ช้ได้เฉพาะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุน

การรักษาระดบัปฐมภมูิเท่านัน้ไมใ่ช่เพ่ือการสงเคราะห์ทกุประเภท 

2. การจดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพป้องกนัโรค ฟืน้ฟูสมรรถภาพ เน้นการจดัแบบราย

ชมุชน โดยทกุคนสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมได้ 

3. ทกุโครงการต้องได้รับความเห็นชอบอนมุตัิจากคณะกรรมการเท่านัน้ (ใช้ฉนัทามติ

ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของคณะกรรมการ) 

4. งบประมาณนีไ้ม่สามารถจดัซือ้ครุภณัฑ์ท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงและสิ่งก่อสร้างทุก
ประเภท เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน อาคาร สถานท่ี รวมทัง้เคร่ืองออกกําลงักาย 

ยกเว้น 

- ครุภณัฑ์ด้านการส่งเสริมป้องกันโรค เช่น เคร่ืองวดัความดนั เคร่ืองตรวจเบาหวาน 

เคร่ืองพน่หมอกควนั เคร่ืองชัง่นํา้หนกั ทัง้นีต้้องสอดคล้องกบัความจําเป็นเหมาะสมกบัสถานะ

ทางการเงินของกองทุน ฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้ พิจารณา ทัง้นี  ้การ
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ดําเนินการจดัซือ้ให้เป็นไปตามระเบียบของกองทนุนัน้ ๆ และครุภณัฑ์ดงักลา่วต้องขึน้ทะเบียน

เป็นของกองทนุ ฯ 

-  ครุภณัฑ์ด้านการบริหารจดัการของกองทุน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ป้ายกองทุนฯ สามารถ

จดัซือ้ได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ทัง้นีต้้องอยู่ในวงเงินร้อยละ10 ของค่าใช้จ่ายทัง้หมด

ของกองทนุฯ ในปีนัน้ ๆ และต้องขึน้ทะเบียนเป็นของกองทนุฯ 

การศึกษาดูงานไม่สามารถดําเนินการได้ ยกเว้น กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกองทนุ ฯ เทา่นัน้ 

กรณีท่ีต้องการทําโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยการจ้างบริษัทเอกชน เช่น 

คลินิกท่ีมีรถเคล่ือนท่ีตรวจสุขภาพนอกพืน้ท่ีต้องทําหนังสือมาท่ีสํานักงานสาธารณสุขเพ่ือ

ตรวจสอบการขออนญุาตดําเนินกิจการของคลนิิกดงักลา่วก่อนทําโครงการ 

การดําเนินการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนด ให้ดําเนินการได้ตามวตัถุประสงค์ของ

กองทุนตามระเบียบของกองทุนนัน้ ๆ กําหนด และมติของคณะกรรมการ ทัง้นี ้การกําหนด

ระเบียบหรือปรับปรุงระเบียบกองทุนทุกครัง้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทนุฯ ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่เท่านัน้ 

 

อย่างไรก็ตาม สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ได้ทําการ

ประเมินประสิทธิผลของกองทุนสขุภาพในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรสนบัสนุน ผลการศึกษา สรุป

ได้วา่ [13]  

1. ความครอบคลุมของการมีระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนมากขึน้ แต่ข้อมูลด้าน

สาธารณสขุยงัมีจํากดั ได้แก่ ข้อมลูการป่วย การตาย และกลุม่เส่ียงของระบบสาธารณสขุ การ

จดัทําแผนสขุภาพชมุชนและการจดัทําแผนท่ีทางเดินยทุธศาสตร์สว่นใหญ่พบวา่ ยงัมิได้มีการ

ใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์ในการวิเคราะห์สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ แม้จะมีการใช้กระบวนการ

ประชาคมในการให้ชมุชน ได้เสนอปัญหาและความต้องการก็ตาม ยงัมีการพบวา่ท้องถ่ินได้รับ

อิทธิพลจากนโยบายของจังหวดัและส่วนกลางอยู่ ขณะเดียวกันท้องถ่ินและชุมชนยังขาด

ทกัษะในการประยกุต์ใช้แผนงานดงักลา่วในการปัญหาในชมุชนได้อย่างเต็มท่ี ประเด็นสําคญั

ประการหนึ่งท่ียงัเห็นภาพการเปล่ียนแปลงไม่มากนกัคือ โครงการส่วนใหญ่ยงัมีฐานจากงาน
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นโยบายสาธารณสขุเป็นหลกั จึงไม่มีการบรูณาการงบประมาณกบักองทนุอ่ืนหรือโครงการท่ี

ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ  

2. การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทนุสขุภาพตําบล พบวา่ มีเพิ่มขึน้ทัง้ในด้าน

การอบรมการศึกษาดงูาน ส่วนการนิเทศติดตามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่าสํานกังาน

สาธารณสขุอําเภอเป็นหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการสนบัสนุนการดําเนินงานกองทนุสขุภาพ

ตําบลได้ดี เม่ือเปรียบเทียบกบัสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั และ สปสช.เขต อยา่งไรก็ตาม ยงั

ไม่มีหลกัฐานชดัเจนในประสิทธิภาพของการพฒันา การขาดการจดัลําดบัความสําคญัของ

กองทุน  การขาดกลไกหลักในการจัดการเพ่ือให้เกิดกระบวนการถอดบทเรียน  และ

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกองทนุตา่งพืน้ท่ีในอําเภอเดียวกนั ซึง่เป็นสิ่งสําคญัต่อ

การเรียนรู้และพฒันา 

3 . ผลการดําเนินงานกองทุนสุขภาพตําบล  ซึ่งพิจารณาจากรายรับกองทุน 

ประสิทธิภาพการใช้เงิน ลกัษณะโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ จะพบว่า เทศบาลตําบล 

และ อบต. มีแนวโน้มการสมทบเงินเข้ากองทนุสขุภาพตําบลเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และสงูกว่า

ท่ี สปสช. กําหนด โดยมีการใช้จ่ายเงินเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคเป็นสดัสว่นท่ี

สูงท่ีสุด รองลงมาคือการซือ้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ในขณะท่ีสัดส่วนขององค์กร

เครือข่ายชมุชนท่ีทํางานด้านสขุภาพมีการเสนอโครงการเพิ่มมากขึน้ และกิจกรรมในลกัษณะ

การแจกจ่ายวสัดสุิง่ของยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  

4. ผลของการมีกองทุนสุขภาพตําบลต่อการมีส่วนร่วมการเปล่ียนแปลงด้าน

สาธารณสขุของท้องถ่ิน พบว่าบทบาทของผู้แทนท่ีมาจากภาคส่วนของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

และ อปท.จะมีส่วนร่วมสงูกว่าภาคชุมชน และระดบัการมีส่วนร่วมจะขึน้อยู่กบัระยะเวลาใน

การเข้าร่วมโครงการและประเภทของกองทนุสขุภาพตําบล  

การศึกษาพฒันาการของกองทุนสขุภาพตําบลเป็นการศึกษาระยะของการคลี่คลาย

เพ่ือการปรับตวัมีผลต่อการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค และการพฒันาระบบสุขภาพ

ชมุชน เป็นเครือขา่ยสร้างระบบความสมัพนัธ์ และรักษาสมัพนัธภาพอยา่งยัง่ยืนระหวา่งระบบ

สขุภาพชุมชน และระบบสขุภาพทัง้มวล เจ้าภาพทัง้ภาคในและนอกสาธารณสขุมีศกัยภาพ

และแบ่งปันอํานาจด้านการจดัการสขุภาพอย่างสอดรับกนั บนฐานคิดแห่งกระบวนทศัน์การ

พฒันาท่ีมีเปา้หมายร่วมกนั [14]  
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2.2 คณะกรรมการการบริหารจัดการกองทุน 
ตามพระราชบญัญัติหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 

18 (8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) ให้อํานาจคณะกรรมการการบริหารจัดการกองทุน 

ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดงันี ้

1. นายกองค์การบริหารสว่นตําบลหรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสภาเทศบาลท่ีสภามอบหมายจํานวน 2 คน 

เป็นกรรมการ 

3. ผู้แทนหน่วยบริการท่ีสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพมอบหมาย จํานวน 1 คน เป็น

กรรมการ  

4. ผู้แทนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้านท่ีคดัเลือกกนัเอง จํานวน 2 คน เป็น

กรรมการ 

5. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชมุชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านหรือชมุชนคดัเลือกกนัเอง หมู่บ้าน

หรือชมุชนละ 1 คน เป็นกรรมการ  

6.ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบลหรือปลดัเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 

คณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

1. บริหารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ  

2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบญัชีเงินหรือ

ทรัพย์สินในกองทนุหลกัประกนัสขุภาพให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

กําหนด 

3. ดําเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสขุทัง้ท่ีบ้านในชมุชนหรือหน่วยบริการได้อยา่งทัว่ถึงและมีประสทิธิภาพ 

4. จดัทําข้อมลูและแผนดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัปัญหาสาธารณสขุ  กลุ่มเปา้หมายและ

หน่วยบริการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน

หลักประกันสุขภาพเม่ือสิน้ปีงบประมาณเพ่ือเสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี 
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6. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ

จําเป็น 

โดยภาคีหลกัทัง้สาม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) องค์กรชุมชน และ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเป็นตวัแทนในคณะกรรมการบริหารกองทนุตามท่ี สปสช. กําหนด โดย

ทัง้ 3 ภาคสว่นจะต้องทํางานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุตําบล นอกจากนีย้งั

มีปัจจัยทัง้ภายนอกและภายในของชุมชนท่ีมีผลต่อการทํางานร่วมกันของทัง้ 3 ภาคี เช่น 

นโยบายและการสนบัสนนุจาก สปสช. กลไกการสนบัสนนุในพืน้ท่ีทนุเดิมของแต่ละพืน้ท่ี เช่น 

ความเข้มแข็งของชุมชน ผู้ นําท้องถ่ิน ระดับปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทัง้การมีโครงการท่ี

ดําเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ [15] 

 
2.3 การสะท้อนการเรียนรู้และการสนับสนุนมาตรการทางสังคม 
การสะท้อนการเรียนรู้ผ่านการจดัการกองทนุโดยการติดตามนิเทศ ประเมิน และปรับ

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ตลอดจนการสนบัสนนุมาตรการทางสงัคม ดงันี ้
2.3.1 การสะท้อนการเรียนรู้ผ่านการจัดการกองทุน 
1. การตดิตามกองทนุ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัเน้นให้มีการนําบทเรียนของกองทุนไปใช้ในการบริหาร

จดัการกองทุนตนเอง ผ่านเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการติดตามงานกองทุนด้วย โดย

เน้นให้ผู้ รับผิดชอบนําข้อมลูจากงานวิจยันีไ้ปใช้ในพืน้ท่ีผู้ รับผิดชอบงาน  

2. การนิเทศ สนบัสนนุ และตดิตามผล 

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ มีหน้าท่ีหลกัในการนิเทศ ติดตาม ท่ียืนยนัด้วยข้อมลูเชิง

ปริมาณว่ามีกองทุนเทศบาลตําบลท่ีได้รับการนิเทศหรือสนบัสนุนจากสํานกังานสาธารณสขุ

อําเภอปีละ 1 แห่ง และ อบต. ได้รับการนิเทศหรือสนบัสนนุจากสํานกังานสาธารณสขุอําเภอ

ทุกปีๆ ละ 2-3 ครัง้ นอกจากนี  ้สาธารณสุขอําเภอยังทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาและจัดวง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และทําความเข้าใจกบัผู้ นําท้องถ่ินท่ีทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการกองทนุ

ฯ เก่ียวกบัการใช้เงินตามระเบียบ การพฒันาความรู้อย่างครบวงจร เช่น กรณีข้อมลูการตาย

ด้วยโรคมะเร็งท่ีทําให้ท้องถ่ินเกิดความรู้ความเข้าใจ และนํามาซึ่งโครงการอาหารปลอดภยั

และนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ของกองทนุเทศบาลตําบล เป็นต้น 
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3. การปรับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท่ีแต่เดิมมกัเป็นผู้ ไปถ่ายทอด ได้เปล่ียนบทบาท

เป็นผู้ เข้าร่วมแบ่งปันในเวทีประชาคมมากขึน้ สะท้อนการเรียนรู้ ให้หลายภาคส่วนเข้าร่วม

เสนอปัญหาและทางเลือก และ เร่ิมมองเห็นปัญหาสขุภาพท่ีขยายสูปั่ญหาอ่ืน ๆ มากขึน้ และ

พบว่าการมีกองทุนเหมือนมีคนมาทํางานสขุภาพมากขึน้ และทํางานแบบมีภาคีมากขึน้ จาก

คนท่ีเคยตดัสินใจเอง มาเป็นการตดัสินใจอยู่ท่ีผู้ นําท้องถ่ิน ซึง่ก็ต้องใช้ข้อมลูชุมชนมาทํางาน

มากขึน้ เพ่ือให้ได้งบประมาณมาทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการของชมุชน  
2.3.2 การสนับสนุนมาตรการทางสังคม 
ความสําเร็จของการปฏิรูปงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอยู่ท่ีการสร้าง

มาตรการทางสังคม เหตุผลท่ีได้ให้ความสําคัญต่อมาตรการทางสังคมในงานสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน มูลเหตุของปัญหาสุขภาพเกิดจาก

พฤตกิรรมเป็นหลกั ดงันัน้ การแก้ปัญหาสขุภาพจงึต้องมุง่ท่ีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม อยา่งไร

ก็ดี พบวา่ งานท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการทางสงัคมนัน้ ผู้ ท่ีจะออกแบบและปฏิบตัิก็คือประชาชน

เอง รวมทัง้ผู้ใหญ่บ้านและกํานนัซึง่เป็นผู้ทราบบริบทของท้องท่ีของตนดีท่ีสดุ [16]  

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของประชากร การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต้องใช้มาตรการทางสงัคม ผลท่ีได้จะยั่งยืนกว่า 

แม้ว่าปัญหาจะยงัมีอยู่ (เช่น ปัญหาเบาหวานหรือความดนัโลหิตสงูอาจจะบรรเทาเม่ือได้รับ

ยา) 
 
3 การดาํเนินงานสุขภาพชุมชนของท้องถิ่น 

ปัญหาของชมุชน มีความเก่ียวข้องกบัระบบยอ่ยๆ ของสงัคมใหญ่กวา่ จงึจําเป็นต้องมี

การมอง หรือวิเคราะห์ชุมชน หรือสงัคมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทราบศกัยภาพหรือสภาวะท่ี

เป็นอยูจ่ริง ก่อนการวางแผนแก้ไขปัญหา/ความต้องการ สําหรับการบรรลกุารดแูลสขุภาพถ้วน

หน้าของภาคีเครือขา่ย การจดัการสขุภาพชมุชนของท้องถ่ินควรมีการดําเนินการ ดงันี ้
 
3.1 ชุมชนและการวินิจฉัยปัญหา 
การจดัการต้องเร่ิมจากการตัง้โจทย์การพฒันาจากความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน

เอง โดยจะมีประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีลงลึกมากขึน้ ภาพการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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แบบบรูณาการ โดยให้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ เพ่ือให้ทกุชมุชนไม่ทอดทิง้กนั โดยสร้างให้มีอาสาสมคัร

ในชมุชนช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส มีกองทนุตา่งๆ การทําเศรษฐกิจพอเพียงในทกุชมุชน การดแูล

รักษาตัวเองในชุมชน (self care / family care/ community care / primary care) การดูแล

คมุเบาหวาน ความดนัโลหิตสงูได้ทกุแห่ง การดแูลผู้สงูอาย ุการควบคมุปอ้งกนัโรค การสร้าง

เสริมสขุภาพ และการแพทย์ฉกุเฉิน [17]  
3.1.1 การวินิจฉัยชุมชนและศักยภาพการจัดการ 
ชมุชนเกิดจากการรวมตวักนัขึน้เพ่ือทํากิจกรรมร่วมกนั ในการแก้ไขปัญหาและปอ้งกนั

ปัญหา เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกนัโดยผ่านการมีส่วนร่วมและการประสานงาน

ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคประชาสังคมในการ

ขบัเคล่ือนปฏิบตัิ ระบบท่ีเกิดขึน้ในชมุชนมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 1) ระบบการดแูลสขุภาพชมุชน 

ได้แก่ ระบบการจัดการโรคเรือ้รัง ระบบการดูแลผู้ สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพขัน้พืน้ฐาน 

ระบบการพฒันาเยาวชน ระบบระบบการดแูลผู้พิการ /จิตเวช และ 2) ระบบสนบัสนุน ได้แก่ 

ระบบเศรษฐกิจชมุชนและครัวเรือน ระบบจิตอาสา ระบบการส่ือสาร ระบบการจดัสิ่งแวดล้อม 

ระบบอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ระบบผู้ นํา ระบบสวสัดิการ ระบบการดแูลความปลอดภยั และ

ระบบการร่วมบริจาคเงินในการทํากิจกรรมของเยาวชน เป็นต้น และปัจจยัสําคญัท่ีนําไปสูก่าร

พัฒนาระบบย่อยต่างๆ ในชุมชน มีทัง้เกิดจากปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาเป็น

แนวทางเดียวกนั เช่น การจดัการขยะ การจดัระเบียบการทํางานของผู้ ป่วยโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตสงู เป็นต้น [19]  
 ขัน้ตอนของการวินิจฉัยชุมชน  
 การวินิจฉยัชมุชนมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การจัดให้มีข้อมูลพืน้ฐาน แผนสุขภาพชุมชน มาตรการทางสงัคม กองทุน

สุขภาพ ปัญหาสุขภาพชุมชน คือปัญหาสุขภาพประชากรและปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา

สขุภาพประชากร กลุม่เปา้หมายจําแนกตามกลุม่อาย ุได้แก่ วยัเด็ก วยัเรียน วนัรุ่น วยัทํางาน 

วยัสงูอาย ุจําแนกตามภาวะสขุภาพและปัญหาสขุภาพ (กลุ่มสขุภาพดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย) 

และจําแนกตามความต้องการเฉพาะ เช่น สุขภาพกลุ่มวัยทอง สุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ 

สขุภาพผู้พิการ เป็นต้น กรณีตวัอยา่ง การวินิจฉยัชมุชนมีการดําเนินการ ดงันี ้[19] 

1. ข้อมลูพืน้ฐานการจดัการสขุภาพเพ่ือหมูบ้่าน / อําเภอเข้มแข็ง 
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1) ข้อมลูกลุม่อายท่ีุต้องดแูลเป็นพิเศษ เชน่ 0-5 ปี หญิงตัง้ครรภ์ 

ฯลฯ 

2) ข้อมลูกลุม่เส่ียงด้านสขุภาพตา่งๆ 

3) ข้อมลูกลุม่ป่วยท่ีสําคญัๆ (ทัง้กลุม่โรคเรือ้รังและไมเ่รือ้รัง) 

4) ข้อมลูกลุม่ผู้พกิารและด้อยโอกาส 

5) ข้อมลูด้านอนามยัสิง่แวดล้อม 

6) ข้อมลูด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

7) ข้อมลูพืน้ฐานด้านสาธารณสขุ 

8) ฯลฯ 

2. มีการจดัทําแผนด้านสขุภาพ โดยชมุชนมีสว่นร่วม 

3. มีการจดัการงบประมาณเพ่ือใช้ในการพฒันาสขุภาพ 

1) การพฒันาศกัยภาพคนในชมุชน และ/หรือ 

2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสขุของชมุชน และ/หรือ 

3) การจดับริการสาธารณสขุในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน 

(ศสมช.) 

4. มีการจดักิจกรรมด้านสขุภาพ ใน 6 ด้าน 

1) ด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 

2) ด้านการพฒันาศกัยภาพ อสม. /แกนนําสขุภาพ 

3) ด้านการบริการสขุภาพภาคประชาชน 

4) ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
5) ด้านการปอ้งกนัและควบคมุโรค การคุ้มครองผู้บริโภค 

6) ด้านการจดัสิง่แวดล้อมท่ีดีในชมุชน 

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านสขุภาพ 

2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการพฒันา ท่ีเรียกว่า “การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์” (Strategic 

Planning) และทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสงัคม การค้นพบบทเรียนการทํางาน

จริง และเกิดการพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ พอจะกล่าวได้ว่า ทัง้หมดคือกระบวนการเร่ิมต้นท่ีทําให้
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บุคลากรในองค์กรและผู้ เก่ียวข้องได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ว่า  “อะไรคืออนาคตของพวกเรา?  

(“What will the future be?) 

3.  ในขัน้ตอน วิธีการท่ีจะนําไปสู่การคิด วางแผน การทํางานร่วมกนัท่ีเป็นตวัแบบ

สากล คือ การพยายาม ตัง้คําถามวิเคราะห์ตนเอง จุดมุ่งหมายท่ีต้องการเป็น และวิธีการ

อยา่งไร และมีความยัง่ยืน  

เห็นได้วา่ คําถามเหลา่นี ้ท้าทายสําหรับการคดิไมน้่อย และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้า

ร่วมคดิ ร่วมทํามากขึน้ ดีกวา่การทํางานเชิงสัง่การอยา่งเดียว 

4. การบ ริหารจัดการเพ่ื อการพัฒ นาศักยภาพ   (Capacity Development 

Implementation) 
3.1.2 การเขียนแผนชุมชน 
แผนชุมชน (Community Action Plan)  เป็นเคร่ืองมือบอกเป้าหมาย ทิศทางของ

เป้าหมายของการเดิน จะเดินไปให้ถึงเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในชุมชนด้วยวิธีการ

อย่างไร อีกนยัหนึ่ง แผนชมุชน ช่วยบอกให้ทราบว่าต้องการอะไร  ต้องทํากิจกรรมอะไรจึงจะ

ถึงจดุดงักลา่ว ใช้เวลาเท่าใด ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง (งบประมาณ บคุลากร และวสัดอุปุกรณ์) 

แผนชุมชน เป็นแผนท่ีชุมชนสามารถปฏิบตัิได้ภายในเวลาท่ีได้กําหนดไว้ สามารถ

ปรับให้เกิดความเหมาะสมได้ตลอดเวลา เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึน้ ผู้บริหารหรือนกัพฒันาท่ีต้องทํา

หน้าท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการ(Facilitator) ในการทํางานชุมชนสามารถ ใช้ตัวแบบการ

วางแผน (Action Planning Model)  ในการทํางานกบัชมุชนได้   

การเขียนแผนชมุชน  (Writing a Community Action Plan) [20]  

 

A healthy community is a form of living democracy: people working together 

to address what matters to them. (ชมุชนทีเ่ข้มแข็ง คือชมุชน ทีมี่ประชาธิปไตยอยู่

ในสายเลือด  กล่าวคือ ผูค้นทํางานร่วมกนั เพือ่คน้หาส่ิงทีต่อ้งการร่วมกนัอยู่เสมอ) 

—Stephen B. Fawcett, et al. 

 

ขัน้ตอนการวางแผนชุมชน  (Action Planning Steps) โดยกระตุ้ นชุมชนให้เกิด

กระบวนการคดิแบบมีสว่นร่วมได้  ดงันี ้[21] 
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1. การทําความรู้จักชุมชนในทุกด้านให้มากท่ีสุด   (Review and analyze 

results of community) 

2. รับฟังทบทวน และวิเคราะห์ความข้อคิดเห็นเร่ืองราวของชมุชน (Review and 

analyze feedback from community input and comments) ถือว่าเป็นขัน้ตอนสําคญัท่ีทํา

ให้รู้จกั เข้าใจชุมชนได้ถ่องแท้มากขึน้และสามารถจดัระดบัความสําคญั เร่งด่วนได้ง่ายขึน้ใน

การวางแผน 

3.เลือกตัวแทนชุมชนท่ีร่วมกันศึกษา และจัดทําร่างแผนชุมชน โดยเฉพาะใน

ขัน้ตอนการยกร่างควรมีผู้ รับผิดชอบเฉพาะ คนต้องไมม่ากจนเกินไป 

4.จดัลําดบัความสําคญั เร่งดว่นของประเด็นปัญหาท่ีพบและต้องการแก้ไข จาก

การศึกษาวิเคราะห์ ประเมิน และ/หรือรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (Prioritize issues from 

assessment and community comments) 

5.ระบแุนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการท่ีค้นพบ (Identify interventions that 

would address issues)  

6.ระบปัุญหา ข้อขดัข้องท่ีอาจทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย หรือ

สําเร็จ(Identify barriers to successfully implementing interventions.) 

7.ระบุท รัพยากรท่ี ต้องใช้ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีระบุ  (Identify 

necessary resources related to the interventions) ทั ง้ นี  ้ให้พิ จารณ าถึ งความพ ร้อม 

ศกัยภาพ  บทบาทหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมคัรท่ีเข้ามาเก่ียวข้องใน

การดําเนินการตามแผนชมุชน 

8. เลือกคนในชมุชน หรือผู้ นําชมุชน ท่ีจะร่วมปฏิบตักิารแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

9. กําหนดช่วงเวลาและขัน้ตอนในการแก้ปัญหาแตล่ะด้าน 

10. กําหนดวิธีการในการตดิตาม ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมให้มีความ

เหมาะสม  

ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ในการวางแผนชุมชน เพ่ือให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

แตค่วรตระหนกัด้วยวา่แผนท่ีดี มิจําเป็นต้องเป็นแผนท่ีสมบรูณ์แบบทกุอยา่ง  
3.1.3 ศักยภาพของชุมชน  
การเร่ิมต้นสร้างความเข้มแข็งชมุชนโดยนกัพฒันาควรเร่ิมจากการพจิารณาถึงขัน้ตอน

ท่ีสําคัญๆ คือ 1) ทําความกระจ่างว่าชุมชนคือใคร และความต้องการท่ีแท้จริงคืออะไร 2) 
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ดําเนินกิจกรรมชุมชน ตามท่ีชุมชนได้ระบุ และ 3) หาวิธีติดตามประเมินผลสิ่งท่ีชุมชนได้

พยายามทําวา่สง่ผลในทางปฏิบตัหิรือไม ่เพ่ือเดนิตอ่ไป  หรือแบง่เป็นขัน้ตอนสําคญั ดงันี ้[21]  

1) การศึกษาชุมชน เพ่ือให้รู้จกัตวัตนของชุมชน และเกิดความกระจ่างในประเด็น

ตา่ง ๆ ทกุด้านท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน 

2) การปฏิบตัิการชมุชน เพ่ือกําหนดเปา้หมายการพฒันาเพ่ือการพฒันาชมุชนและ

แก้ไขปัญหาความยากจนในชมุชน  

กรณีตัวอย่าง รูปธรรมการทํางานของท้องถ่ิน  บทเรียนจาก  ต .ปากพูน  จ .

นครศรีธรรมราช  โดยเป็นการทํางานบนฐานข้อมลูท่ีเช่ือมโยงระบบเป็น 3 ขมุพลงั ทัง้ภาควิชา

การ วิชาชีพ / ภาคราชการ การเมือง /ภาคชุมชนท้องถ่ิน โดยเช่ือมไปสู่การทํางานด้าน

นโยบายสาธารณะในชุมชนร่วมกัน เช่น กิจกรรม อสม. กายภาพบําบัดชุมชน วารีบําบัด

สําหรับเด็กออทิสติก การดแูลผู้ ป่วยติดเตียง  การดแูลคนพิการในชมุชน ฯลฯ โดยการทํางาน

ช่วงท่ีผ่านมาพบวา่ ภาพท้องถ่ินมีทัง้องค์กรและบคุคล ซึง่มีขีดความสามารถ มีปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่

ระบบ แต่ไม่มีใครนําทุนเหล่านีม้าสนทนา มาบูรณาการ โดยควรออกแบบระบบสุขภาพให้

เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตคนในชมุชนท้องถ่ิน [22]  
 
3.2  การขับเคล่ือนงานระบบสุขภาพชุมชน 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีองค์การอนามยัโลกและประเทศในเครือสมาชิกให้การ

ยอมรับและยกย่องว่ามีประสบการณ์การริเร่ิม และส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการช่วยเหลือดแูลสขุภาพของตนเอง ครอบครัว และชมุชน ในรูปแบบอาสาสมคัร

มาเป็นระยะเวลายาวนานในประวตัิศาสตร์ ตามคําประกาศแห่งอลัมา-อตานัน้ได้เรียกร้องให้

ทกุชาติสนบัสนุนงานสาธารณสขุมลูฐานอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ด้วยเป้าหมาย ซึง่ประเทศ

ไทยได้ลงนามในกฎบัตรขององค์กรอนามัยโลก เม่ือปี พ.ศ. 2523 เพ่ือกําหนดเป้าหมาย

ร่วมกันในการพัฒนาสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ.2543 “Health For All By the year 

2000”  และได้มีการดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานภายใต้กรอบแนวคิดและหลักการไป

กําหนดเป็นนโยบายและจดัให้มีระบบการสนบัสนนุจากส่วนกลางลงไปสู่พืน้ท่ีเพ่ือกระทําทุก

วิถีทางท่ีจะให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตัง้สํานักงาน

คณะกรรมการการสาธารณสขุมลูฐาน 
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3.2.1 ภาคีเครือข่าย: อาสาสมัครสาธารณสุข [23]   

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานในสงักัดสํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ (ปัจจบุนัเปล่ียนมาเป็นกองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน สงักดักรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพ) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2523 ทําหน้าท่ีมารับผิดชอบต่อนโยบายการ

พัฒนาสุขภาพดีถ้วนหน้าโดยตรง เร่ิมตัง้แต่แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520–

2524) โดยกําหนดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุระดบัตา่ง ๆ ในการทําหน้าท่ีเป็นครูฝึก

ด้านการสาธารณสขุมลูฐาน อาสาสมคัรมี 2 ประเภท คือ ผู้ ส่ือข่าวสาธารณสขุ (ผสส.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.)  

จุดเปล่ียนแปลงสําคญัระยะท่ี 1 เม่ือเข้าสู่แผนพฒันาสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 

2535–2539) ภาวะความเปล่ียนแปลงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของโลกมี

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและวิถีชีวิตคนไทย ผลจากการประเมินงาน

สาธารณสุขมูลฐานพบปัญหาว่า อาสาสมัครไม่ได้ปฏิบัติงานจริง เน่ืองจากไม่มีแผนการ

ปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน และความรู้ของอาสาสมคัรไม่เพียงพอ ดงันัน้ แนวทางการสนบัสนนุการ

สาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับท่ี 7 ได้มีการทบทวนคุณภาพของ

อาสาสมคัรและปรับกลไกอาสาสมคัรโดยยกระดบับทบาทผู้ ส่ือข่าวสาธารณสขุ (ผสส.) เป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน และ

สนบัสนุนงบประมาณการอบรมฟืน้ฟูความรู้อย่างต่อเน่ือง  ในขณะเดียวกนั  กองวิชาการได้

คิดค้นเทคโนโลยีสนบัสนุนชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงสาธารณสขุได้สนบัสนุนการ

จัดตัง้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน(อสม.) และเป็นศูนย์เฝ้าระวงัโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม พร้อมทัง้

สนบัสนนุเคร่ืองมือ / อปุกรณ์ในการทํางานแก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ  

จุดเปล่ียนแปลงสําคัญระยะท่ี 2 แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540–

2544) ทิศทางการสาธารณสุขมูลฐานได้ส่งเสริมให้ประชากรมีความสามารถในการดูแล

สุขภาพของตนเองในระดับครอบครัวโดยจัดให้มีแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว และ

สนับสนุนให้ อสม. รวมตวัในรูปแบบของชมรมและสมาคมเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ

ประสานงาน โดยเน้นการกระจายอํานาจจากรัฐสูป่ระชาชน ซึง่ในแผนงานสาธารณสขุมลูฐาน 

ได้สนับสนุนงบประมาณผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 7,500 บาท/หมู่บ้าน/ปี  
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เพ่ือให้แกนนําหมู่บ้านจดัทําแผนภารกิจหลกั 3 เร่ือง ได้แก่ การพฒันาศกัยภาพกําลงัคนใน

พืน้ท่ี การจดับริการของ ศสมช. และการจดักิจกรรมแก้ไขปัญหาตามส่วนขาดของ จปฐ.ราย

หมู่บ้าน ขณะเดียวกนัมีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสขุบางประการให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน  

ในปัจจุบัน อสม. มีภารกิจหลัก ๆ ได้แก่ เป็นผู้ ส่ือข่าวสารสาธารณสุขระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในหมู่บ้าน ให้การสง่เสริมสขุภาพ การควบคมุและปอ้งกนัโรค โดยให้

คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนนําสขุภาพประจําครอบครัว แกนนําชมุชนใน

เร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพพลานามยัให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยท่ีสดุ 

และให้บริการสาธารณสุขเบือ้งต้นแก่ประชาชน เช่น การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การจ่าย

ถุงยางอนามัย การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหานํา้ตาลในปัสสาวะ การตรวจหา

นํา้ตาลในเลือด การส่งต่อผู้ ป่วย และการติดตามดูแลผู้ ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อมาจากสถาน

บริการ 

ผลการประเมินสองทศวรรษของการสาธารณสขุมลูฐานในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง

กบั อสม.คือ  [23]  

1. การดําเนินงานของสถานีอนามยัเกือบทัง้หมดจดัให้มีการประชุมประจําเดือน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และประเด็นการประชุมเป็นเร่ืองของการ

ตดิตามงาน แจ้งข่าวสาร และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม สว่นภารกิจหรืองานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) มีการทําตามกรอบหน้าท่ีเป็นครัง้คราว และ

สว่นใหญ่ อสม. ร้อยละ 60 สามารถระบหุน้าท่ีหลกัและทํางานตามท่ีเจ้าหน้าท่ีร้องขอได้  

2 . เจ้าหน้าท่ี เห็นว่า  อสม . มากกว่าค ร่ึงหนึ่ ง  ท่ียังไม่ เข้าใจเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ชมรม 

3. อสม. ส่วนใหญ่ต่างคาดหวังการสนับสนุน และช่วยเหลือในการทํางานจาก

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเป็นหลกั เน่ืองจากแนวคิดและกระบวนการพฒันาการสาธารณสขุมลู

ฐานผกูตดิอยูก่บัระบบราชการและใช้รูปแบบการดําเนินงานแบบเดียวกนัทัว่ประเทศ  

จุดเปล่ียนแปลงสําคัญระยะท่ี 3 แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545–

2549) มุ่งเน้นเปา้หมายการพฒันาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
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ดําเนินงานในด้านการสนบัสนนุการสาธารณสขุมลูฐานของชมุชน ซึง่ในระยะเร่ิมต้นของการ

จัดสรรงบประมาณสู่ท้องถ่ิน พบว่า ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีมีการริเร่ิมแผนปฏิบัติงานของ

หมู่บ้าน และเม่ือวิเคราะห์แผนงานด้านการสาธารณสขุมูลฐานของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ยงัคง

มุง่เน้นการใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสขุตามนโยบายซึง่เป็นกระแสหลกัท่ีสัง่การ

ลงไป ประกอบกบัช่วง 3 ปีตอ่มามีวิกฤตด้ิานการเมืองทําให้ อสม.ถกูมองวา่ เป็นเคร่ืองมือของ

นกัการเมืองแท้จริง  

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ 2550) ได้ประเมินบทบาทและศักยภาพของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุ ผลการศกึษาวิจยัได้ข้อค้นพบท่ีสําคญั ดงันี ้ [24]  

1. อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) เป็นผลผลิตของยุคสมยัแห่งการพฒันาในช่วง

ทศวรรษท่ี 2520 เม่ือปัญหาสาธารณสุขและบริบทการทํางานเปล่ียนแปลงไปจึงมีความ

จําเป็นท่ีต้องมีการทบทวนใหม ่ 

2. จํานวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประมาณ 800,000 คน เป็นทนุทางสงัคมท่ีสําคญั

และเป็นรูปธรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ  มี

ความสัมพันธ์และความรู้สึกผูกพันกับงานสาธารณสุข พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการ

ทํางานตา่งๆ จงึนบัเป็นทนุทางสงัคมท่ีมีศกัยภาพของระบบสขุภาพไทย 

3. กระบวนการ อสม. ยงัมีชีวิตอยู่และมีความเป็นผู้หญิงมากขึน้ ในการศึกษา อส

ม. พบวา่ มากกวา่ 1 ใน 3 ท่ีมีช่วงเวลาของการเป็น อสม. น้อยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี ซึง่แสดงให้

เห็นว่า ยงัมีอาสาสมัครใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนัน้ ยงัพบว่าผู้หญิงเป็น อสม. 

มากขึน้ถึงเกือบร้อยละ 70 ในปัจจุบนั ความเป็นผู้หญิงมากขึน้นีทํ้าให้กระบวนการ อสม. มี

ศกัยภาพในงานบางด้านเป็นพิเศษ เช่น การเฝา้ระวงัเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก การ

ทํางานด้านการดแูลผู้สงูอาย ุหรือการทํางานท่ีต้องการความละเอียดและความซ่ือสตัย์ เป็น

ต้น 

4. อสม. มีความสามารถและได้แสดงบทบาทในกิจกรรมท่ีทําได้สําเร็จในช่วง

ระยะเวลาสัน้ ๆ การพัฒนาอาสาสมัครรูปแบบอ่ืนๆ เช่น อาสาสมัครกลุ่มญาติผู้ ป่วย กลุ่ม

ช่วยเหลือตนเอง อาจมีความจําเป็นมากขึน้ 

5. ระบบการสนับสนุนท่ีเปล่ียนแปลงไปและการกระจายอํานาจทําให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนได้ดี อสม.จึงกลายเป็นเปา้หมายทางการเมืองท่ีต้องการได้
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เป็นฐานคะแนนเสียง มีการพยายามหาเสียงกับ อสม. ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนหรือเพิ่ม

สวสัดิการให้กบั อสม. การพา อสม.ไปเท่ียวหรือการจดัชมุนมุ อสม. เพ่ือให้นกัการเมืองมาหา

เสียง ปัญหานีเ้ก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองระบบธรรมาภิบาลท่ีจําเป็นต้องมีการพฒันาให้งาน

อาสาสมคัรท่ีมีความเป็นอิสระและไมย่ดึถือความเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมือง 

7. การเกิดขึน้ของรูปแบบอาสาสมคัรชมุชนท่ีหลากหลาย และการสนบัสนนุ   อสม. 

มีมาจากหลายแหล่งขึน้ ทําให้ อสม. ทํางานตามเจตนาหรือวาระงานขององค์กรท่ีให้การ

สนบัสนนุ  
 3.2.2 สมัชชาสุขภาพ 

1) ความหมาย 

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “สมชัชาสุขภาพ” ว่าเป็น

กระบวนการท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ ความรู้และ

เรียนรู้อย่างสมานฉนัท์  เพ่ือนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ หรือความมี

สุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม และมี

บทบาทท่ีสําคญัตอ่สงัคม ดงันี ้

1) สมชัชาสขุภาพมีฐานะเป็น “พืน้ท่ีสาธารณะเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคสว่น

ต่าง ๆ ในสงัคม” เป็นการเปิดพืน้ท่ีสาธารณะทางสงัคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ใน

ประเด็นปัญหาร่วมท่ีแต่ละฝ่ายให้ความสําคญัและนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่ข้อเสนอนัน้อาจดําเนินการได้ทนัทีในระดบัท้องถ่ิน  

2) สมชัชาสขุภาพมีฐานะเป็น “กลไกในการผลกัดนันโยบายสาธารณะ” คณุค่าของ

กระบวนการสมชัชาสขุภาพท่ีสําคญั มีบทบาทในการผลกัดนันโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ 

หรือให้เกิดทางเลือกเชิงนโยบายท่ีเอือ้หรือสนบัสนนุการสร้างสขุภาวะของประชาชน  

3) สมชัชาสขุภาพในฐานะ“กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” มีขบวนการ

ประชาสังคมมาขับเคล่ือนเพ่ือประสานงานทุกภาคส่วนเป็นแบบเครือข่าย ความสัมพันธ์

ระหว่างเค รือข่ายมุ่ งให้ มีลักษณะเป็นแบบพหุภาคี  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด เร่ือง 

“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และ

รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ระบุให้มีการขยายสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคแก่

ประชาชน และกําหนดให้รัฐต้องสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
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การขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพมีเป้าหมายเพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการนโยบาย

สาธารณะซึง่มีนยัของการสร้างวิสยัทศัน์ เป้าหมาย ทิศทาง แผนงานขององค์กรประชาสงัคม

แตล่ะแห่งให้กลายเป็นทัง้นโยบายสาธารณะระดบัท้องถ่ิน และเช่ือมตอ่กบันโยบายสาธารณะ

ในระดับชาติ รวมทัง้บทบาทในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล

นโยบาย ด้วยเหตนีุแ้นวทางการออกแบบสมชัชาสขุภาพจึงให้ความสําคญัยิ่งตอ่การเลือกสรร

ประเด็นท่ีมีความสําคญัทางยุทธศาสตร์ และการสร้างกลไกในการรณรงค์เพ่ือก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ไม่ว่าจะเป็นการผลกัดนันโยบาย กฎหมาย การ

จดัสรรงบประมาณ การขยายการรับรู้และการยอมรับจากสงัคม และการพฒันาเครือขา่ย 

2)  วิธีการ 

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยถือกําเนิดขึน้เม่ือปี พ.ศ.2553 โดยมี นพ.

ประเวศ วะสี ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ ท่านได้เสนอยุทธวิธี “สามเหล่ียม

เขยือ้นภูเขา” เป็นพืน้ฐานในการขบัเคล่ือนกระบวนการ และกลไกการทํางานร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบของยุทธวิธีสามเหล่ียมเขยือ้นภูเขา ได้แก่ การสร้างความรู้ การ

เช่ือมโยงกบัการเมือง และการเคล่ือนไหวทางสงัคม จึงจะทําให้เกิดกลไกและกระบวนการท่ี

เสริมพลงั (Synergy) ซึง่กนัและกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและนําไปสูป่ระสทิธิผลสงูสดุในการ

พฒันานโยบายสาธารณะ กลา่วคือ  [25]  

1. การพฒันาฐานความรู้ด้านสขุภาวะของท้องถ่ิน ประเดน็เร่ืองสขุภาพหรือสขุภาวะมี

นยักว้างขวาง หลากหลายมิต ิทัง้สขุภาวะด้านร่างกาย จิตใจซึง่เช่ือมโยงไปถึงเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมือง การเลือกประเด็นในการขบัเคล่ือน การเลือกประเด็น

เป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นตวักําหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของสมชัชาสขุภาพใน

แตล่ะท้องถ่ินวา่จะมุง่เปา้ไปสูอ่ะไร  

2. การจดัวางยทุธศาสตร์ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะให้มีประสิทธิภาพโดยการตอบ

คําถามว่าเราจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร โดยมีประเด็นย่อยตามมาได้แก่ วิธีการท่ีใช้ และ

ทรัพยากรอะไรบ้าง การบริหารเครือข่าย และการส่ือสารทางสงัคม หากประมวลความรู้ด้าน

สขุภาพอยา่งชดัเจนแล้วจะเห็นถึงพฒันาการปัญหา จดุอ่อน จดุแข็ง  และเปา้หมายท่ีต้องการ

ว่าคืออะไร สิ่งท่ีจะต้องดําเนินการต่อมาก็คือ การกําหนดยุทธศาสตร์บนพืน้ฐานความรู้ท่ีได้

ประมวลแล้ว  
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3. การจดัวางกลไกและเครือข่ายเพ่ือการผลกัดนัยทุธศาสตร์ การออกแบบกลไกและ

เครือข่ายเพ่ือการผลกัดนัยุทธศาสตร์นัน้ๆ เน่ืองจากการผลกัดนัยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบาย

สาธารณะ จําเป็นต้องอาศยักลุม่คนท่ีหลากหลาย และความรู้ท่ีแตกตา่ง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า “สมชัชาสขุภาพ” เป็นกระบวนการท่ีสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมโดยยดึถือการใช้ข้อมลูเชิงประจกัษ์ของพืน้ท่ีเป็นสําคญัมากกวา่การแสดงความคดิเห็น ทัง้

ยงัมุ่งเน้นสูก่ารกําหนดนโยบายสาธารณะของท้องถ่ินร่วมกนั กลา่วคือ ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม

และมีบทบาททัง้การคิดริเร่ิม การปฏิบัติการ การประเมินผล และการได้รับผลประโยชน์

ร่วมกนั  
3.3.3 การขับเคล่ือนชุมชนท้องถิน่ 
การขับเคล่ือนชุมชนท้องถ่ินนัน้ ประชาชนในท้องถ่ินต้องมีส่วนร่วมในการคิด การ

วางแผน ตดัสนิใจ การปฏิบตักิาร และดแูลท้องถ่ิน ประชาชนสามารถพึง่ตนเองได้มากขึน้ โดย

มีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุ ในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาส

และหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม หลักการกระจายอํานาจต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหา

โอกาสกระตุ้นให้การศึกษา ให้เกิดความคิด และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอนัเป็นความ

ต้องการของชมุชน (Felt - Needs) แท้จริง  

ลกัษณะของงานการดแูลสขุภาพชมุชน 

1. เป็นงานท่ีนําปัญหาและความต้องการด้านสขุภาพของชมุชนเป็นตวัตัง้ 
2. เป็นงานท่ีต้องใช้ทนุเดมิเป็นหลกัและมีหลายเจ้าภาพ 

3. เป็นงานท่ีต้องการวิธีการทํางานจากหลายแนวคดิ 

4. เป็นงานท่ีต้องสร้างการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นให้เกิดขึน้อยา่งจริงจงั 
5. เป็นงานท่ีเกิดในพืน้ท่ีหนึ่งมักก่อให้เกิดการทํางานท่ีเหมือนกันในพืน้ท่ีอ่ืน 

เพราะมีการเรียนรู้ข้ามพืน้ท่ีข้อคดิเห็นจากผู้ขบัเคลื่อนงานท้องถ่ิน 

นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลดักระทรวงมหาดไทย ชีว้า่  

“การเร่ิมต้นพฒันางานควรเร่ิมจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ซ่ึงต้องคิดออกจากกรอบ

ความคิดเดิม โดยตอ้งคิดทัง้ระบบ ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะเร่ืองสขุภาพ การพฒันาชมุชนทอ้งถ่ิน

เป็นกระบวนการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถ่ินในทางที่ดีข้ึน 

เจริญรุ่งเรืองข้ึนในทุก ๆ ด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม รวมทัง้

สามารถจัดการกับสถานการณ์ของกระแสโลกาภิวตัน์ เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (self-
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reliance) ในการคิดตดัสินใจและดําเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการ

ของตนเองและส่วนรวม ดงันัน้ ชมุชนทอ้งถ่ินจะพฒันาไดห้รือไม่ และดําเนินไปในทิศทาง จึง

ต้องมีองค์ประกอบของแนวคิดพื้นฐานการพฒันาชุมชน หลักการพฒันาชุมชน และการ

ดําเนินงานพฒันาชุมชน รวมทัง้การปรับตวัให้ทนัต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม การพฒันาระบบสขุภาพชมุชน ก็ควรกลบัมาคิดใหม่ว่าทํา

อย่างไรที่จะทําให้ชาวบ้านเข้มแข็ง  นําไปสู่ท้องถ่ินเข้มแข็ง เพราะระบบสขุภาพคือระบบที่

ประชาชนอยู่ไดอ้ย่างมีความสขุ” [24]  

นพ.ประเวศ วะสี ให้ข้อคดิเพิ่มเตมิวา่  

“การพฒันาระบบสุขภาพ สอดคล้องไปกับแนวคิดปฏิรูปประเทศไทย ที่มีปัญหา

โครงสร้างอํานาจไม่เป็นธรรม แนวคิดปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ คือลดการจดัการอํานาจจาก

ส่วนกลางลง และใหช้มุชนทอ้งถ่ินมีอํานาจจดัการตวัเองมากข้ึนในทกุดา้น โดยมีภาคส่วนต่าง 

ๆ มาหนนุเสริมพลงัให้ชมุชนเพือ่ปรับโครงสร้างอํานาจจากฐานล่าง โดยนําสขุภาพมาเป็นตวั

เดินเร่ือง จุดมุ่งหมายสูงสุดของการทํางานการดูแลสุขภาพชุมชน ได้แก่ การมุ่งให้ผู้คนใน

ชมุชนแข็งแรงข้ึน อายยืุนข้ึน และคณุภาพชีวิตดีข้ึน (นพ.ประเวศ วะสี, 2550)” [26]  

นพ.เชิดชยั  นพมณีจํารัสเลศิ ตวัแทนจากคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล เสนอวา่ 

“การเร่ิมตน้ต้องมี Change Agent ตอ้งเน้นความเป็นผูนํ้าระดบัท้องถ่ินทีเ่ข้าไป

ช่วยขบัเคลือ่น มีคนช่วยเชือ่มใหเ้กิด เช่น นกัสือ่สารสขุภาพ (นสส.) นกัสขุภาพครอบครัว 

(นสค.) ตอ้งเขา้ไปช่วย” [27] 

 

สมชาย ศรีวิรัตน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลชีว้า่   

“การพัฒนาชุมชนต้องยึดถือเป็นสรณะ คือ ความเชื่อมั่นและครัทธาใน

มนุษยชาติ ว่ามนุษย์ทุกชีวิตมีคุณค่า และมีความหมาย มีศักด์ิศรี และมีศักยภาพ 

กล่าวคือ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรจะได้รับการเหยียบย่ํา ดูหม่ิน เหยียด

หยามจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกนัเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการ

ยอมรับและทําให้ปรากฎเป็นจริงในทางปฏิบติัจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกนัเอง ดงันัน้ การ

พฒันาชมุชนทอ้งถ่ินทีแ่ทจ้ริง คือ หลกัประชาชน หมายถึง การเร่ิมตน้ทีป่ระชาชน ทํางาน

ร่วมกบัประชาชน ยึดประชาชนเป็นพระเอก โดยประชาชนต้องเป็นผู้กระทําการพฒันา

ดว้ยตนเอง ไม่ใช่เป็นผูถู้กกระทํา หรือเป็นฝ่ายรองรบัขา้งเดียว” 
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การพฒันาชุมชนมีเป้าหมายแท้จริง 2 ประการ คือ การทําให้มนุษย์เข้าถึงศกัยภาพ

สงูสดุท่ีธรรมชาติให้มนษุย์บรรลถุึงขีดความสามารถสงูสดุท่ีพงึมี และการพฒันาความเป็นอยู่

ของมนุษย์ให้มีความสุขสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม บางชุมชนท้องถ่ินกลับต้องพบกับปัญหา

อปุสรรคตา่ง ๆ ระหวา่งการพฒันา ทัง้นี ้เพราะวา่  [27]  

1. บริบทของชุมชนเมือง หรือกึ่งเมือง อันมีความหลากหลายของสังคม ทําให้

กระบวนการการพฒันาเป็นไปอยา่งลา่ช้า   

2. ความเบ่งบานของวฒันธรรมประชาธิปไตย ประกอบกบัความก้าวหน้าของส่ือสาร

สนเทศ ทําให้ทกุคนสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทนักนั กลบัก่อให้เกิดความแตกแยก

ขึน้ในสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่กระบวนการการพฒันาในทกุระดบั รวมทัง้ในระดบัท้องถ่ิน 

3. การขาดอิสระเชิงอํานาจระหว่างราชการส่วนกลางกับท้องถ่ิน ความผิดเพีย้นไป

จากหลกัการกระจายอํานาจท่ีมีอยู ่

4. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการร่วมคิด ร่วมทํา และ

ร่วมกันรับผิดชอบ ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ควรท่ีจะปรับตัวให้ทันยุค ทัน

เหตกุารณ์และเปิดโลกทรรศน์ให้กว้างขึน้ในประเดน็ท่ีสําคญั ผู้ นําภาคการเมืองการปกครองซึง่

เป็นผู้ นําสงัคม ภาคราชการ องค์กรต่าง ๆ จําต้องปรับเปล่ียนวิธีคิด โดยยึดผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ ภาคราชการจะต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างจากแนวตัง้(Vertical) มาเป็น

โครงสร้างแบบแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal) และจะต้องเปล่ียนจากการสัง่การ การคิด

แทนประชาชน มาเป็นการสง่เสริม สนบัสนนุ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้โอกาส

ประชาชนได้เรียนรู้และพฒันาตนเอง 

ดงันัน้ การค้นหาศกัยภาพของชมุชน หรือทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่ในชมุชนเพ่ือเสริมสร้าง

ให้มีความเข็มแข็งในการจดัการกบัปัญหาและความต้องการของตนเอง การสร้างเครือข่ายกบั

องค์กรตา่งๆ ในชมุชน ระบบการเมืองต้องมีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นประโยชน์ของชมุชนเป็นหลกั 

และการขบัเคล่ือนการพฒันาระบบสขุภาพชุมชนโดยชุมชน เพ่ือชุมชนให้สําเร็จต้องมีปัจจยั

สนบัสนนุ มีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง [28] ทัง้นี ้ความยัง่ยืนของการพฒันาสขุภาวะชมุชน

จะเกิดขึน้ได้จะต้องมีผู้ นําท่ีแข็งแกร่งเข้าใจและเห็นความสําคญัของสขุภาวะในพืน้ท่ีตนเอง มี

ความเสียสละ อดทน เพ่ือชุมชน รวมทัง้มีการทํางานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการจัดการ

ความรู้และพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง ผู้บริหารสว่นท้องถ่ินจะต้องมีจดุยืน
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และมีความต่อเน่ืองในการดําเนินนโยบายด้านสขุภาวะของท้องถ่ินนัน้โดยมุ่งประโยชน์ของ

ชมุชนเป็นหลกั 
 
คาํถามเชิงอภปิราย  
 
1. สาธารณสขุอําเภอจะเข้ามามีสว่นในการจดัการสขุภาพชมุชนได้อยา่งไร 
2. มีคํากลา่วว่า “ท้องถ่ินมีศกัยภาพต่ําในการรักษาพยาบาล หรือจดัการสขุภาพ”ท่านมี

ความเห็นอยา่งไรตอ่คํากลา่วนี ้และอปท. สามารถจดัการสขุภาพชมุชนได้ดีเพียงไร 

3. ทุกวนันี ้ระบบทรัพยากรสนับสนุนท้องถ่ินด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ได้มาจากแหลง่ใด 

4. ขอให้ท่านความเห็นเร่ือง การกระจายอํานาจทางสุขภาพสู่ท้องถ่ินตลอดจนปัญหา
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และรูปแบบการจดัการสขุภาพชมุชนของท้องถ่ินท่ีเหมาะสม 

5. ชมุชนจะมีวิธีการวินิจฉยัปัญหาขบัเคลื่อนงานสขุภาพของชมุชนอยา่งไร 
 
เอกสารอ้างองิ 
1. สริุยะ วงศ์คงคาเทพ. ระบบการดําเนินงานสร้างเสริมสขุภาพ ใน เอกสารประกอบการ

บรรยาย ระบบแผน และงบประมาณการสง่เสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรค ปี 2552. มปป. 
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http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&file=read&id=5357 
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บทที่ 12 
 

การจัดการและป้องกันภยัพบัิต ิ
 

 

ปัจจบุนัสภาพภมูิอากาศของโลกได้เปล่ียนแปลงไป ภยัจากธรรมชาตจิงึมีความรุนแรง

และเกิดถ่ีมากขึน้  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   ตลอดจนทําลาย

สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างเกินกว่าท่ีประชาชนจะคาดการณ์และเข้าใจได้  ภยัพิบตัิเป็นสาธารณ

ภยั ท่ีอาจเกิดขึน้จากภยัพิบตัิธรรมชาติ ได้แก่ วาตภยั อทุกภยั ดินโคลนถล่ม คล่ืนพายซุดัฝ่ัง 

แผ่นดินไหว คล่ืนยกัษ์ (สึนามิ) ไฟป่า หรือเกิดจากการระทําของมนุษย์ เช่น การก่อวินาศภยั 

การวางระเบิด การเผาตึกอาคาร ฯลฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัก็มีความยุ่งยาก

และซบัซ้อนตามไปด้วย   
 
 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. ความหมาย แนวคดิ และประเภทของภยัพิบตั ิ

1.1 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกบัภยัพิบตั ิ

1.2 ประเภทของภยัพิบตั ิ

2. การจดัการกบัภยัพิบตั ิ

2.1 แนวคดิการจดัการภยัพิบตั ิ

2.2 การเตรียมความพร้อมตอ่การจดัการภยัพิบตั ิ

  3. รัฐกบัการจดัการภยัพิบตั ิ

3.1 การจดัการรับภยัพิบตัริะดบัชาต ิ 

3.2 การจดัการรับภยัพิบตัริะดบัจงัหวดั 
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1. ความหมาย แนวคดิ และประเภทของภยัพบัิต ิ
ภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้ในหลายๆ ประเทศท่ีผ่านมา ตัวอย่างเช่น พายุนาร์กิสซึ่งขึน้ฝ่ังท่ี

ประเทศเมียนมาร์หรือพม่าบริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํา้อิรวดีไปทางทิศตะวันออก โดย

ประเทศท่ีอาจได้รับผลกระทบจากรัศมีของพายุไซโคลนครัง้นี  ้ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา 

บงักลาเทศ [1] ปัญหาในการรับมือกบัภยัพิบตัอิยา่งหนึ่ง ก็คือการขาดสญัญาณเตือนภยั หรือ

การออกประกาศให้ประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงภัยพิบัติได้เตรียมตัวป้องกันไว้ล่วงหน้า 

ตวัอย่างของพายนุาร์กิส ในประเทศเมียนมา รัฐบาลทหารเพียงประกาศเตือนประชาชนผ่าน

ทางตวัหนงัสือวิ่งในรายการโทรทศัน์และตามสถานีวิทยขุองรัฐบาล ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่

เปิดดแูละรับฟัง โดยประกาศเตือนระดบัความรุนแรงของพายแุคร่ะดบั 1 กล่าวคือ พายจุะก่อ

ความเสียหายเล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อสิ่งก่อสร้าง มีนํา้ท่วมบ้างตามชายฝ่ัง) ทัง้ๆ ท่ีกรม

อตุนิุยมวิทยาของอินเดียและไทยได้แจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วนัว่า พายไุซโคลนลกูนีมี้

ความรุนแรงระดบั  4 ด้วยเหตนีุป้ระชาชนในประเทศพม่าจึงไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้อง

ลว่งหน้า และไม่มีโอกาสเตรียมตวัรับมือกบัมหนัตภยัท่ีเกิดขึน้ในชัว่ข้ามคืนได้เลย [2] ตรงกนั

ข้ามกบัประเทศอินเดีย หลงัจากทราบถึงความรุนแรงของพายท่ีุก่อตวัขึน้ในมหาสมทุรอินเดีย 

กรมอตุนิุยมวิทยาของอินเดียจึงประกาศเตือนประชาชนท่ีอยู่ริมฝ่ังทะเลและชาวประมงให้งด

ออกเรือในช่วงนี ้ส่วนรัฐบาลบงักลาเทศประกาศให้ประชาชนรีบเก่ียวข้าว เพราะเคยได้รับ

บทเรียนจากพายุไซโคลนเม่ือปีก่อนท่ีทําให้นํา้ท่วมนาข้าวเสียหายจนเกิดวิกฤตขาดแคลน

อาหาร [3]  

 
1.1 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกับภยัพบัิต ิ

องค์การอนามยัโลกได้ให้ความหมายของภยัพิบตัิ (Disaster) ว่า หมายถึงเหตกุารณ์

ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย การทําลายสิ่งเเวดล้อม การสูญเสียชีวิต หรือมีผลต่อการ

บริการสาธารณสขุ ในพืน้ท่ีท่ีเกิดเหต ุไม่สามารถดําเนินการได้ตามขีดความสามารถท่ีมี ต้อง

ร้องขอความช่วยเหลือบริการจากหน่วยงานนอกพืน้ท่ี [4] 

ภยัพิบตัิเป็นสาธารณสภยั ตามพระราชบญัญตัิปอ้งกนัเเละบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 

2550  ได้ให้ความหมายของสาธารณภยัว่า อคัคีภัย วาตภยั อุทกภยั ภยัแล้ง โรคระบาดใน

มนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํา้ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมี

ผลกระทบตอ่สาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ ทําให้เกิดขึน้ อบุตัิเหต ุหรือเหตอ่ืุนใด 

ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ซีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
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ประชาชน หรือของรัฐ เเละให้หมายความรวมถึงภยัทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

[5]  ซึง่ผลของสาธารณภยันําไปสูผ่ลกระทบตา่ง ๆ ดงันี ้[6] 

1. ผลกระทบต่อชีวิตและการบาดเจ็บ ความสูญหาย และการตายของประชาชน 

รวมถึงเกิดการสมัผสัสารพิษ สารเคมี รังสี ผลกระทบทางจิตใจ รู้สกึกลวั เศร้า สบัสน ตระหนก

ตกใจ หวาดหวัน่ นอนไมห่ลบั 

2. การทําลายระบบบริการพืน้ฐานท่ีสําคญัตอ่ชีวิต 

3. ผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิของประชาชน 

4. ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ระบบนิเวศน์วิทยา ทรัพยากรป่า

ไม้ ปะการัง แหลง่นํา้ใต้ดนิ โครงสร้างการยบุตวัของดนิ 

5. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การค้าขาย การประกอบอาชีพ การท่องเท่ียว 

การคมนาคม 

6. ผลกระทบต่อสงัคมและชุมชน สญูเสียความเป็นครอบครัว ชุมชน สงัคมท่ีเคยใช้

ชีวิตอยู ่ 
 

1.2 ประเภทของภยัพบัิต ิ
การแบ่งประเภทของภยัพิบตัิอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลกัษณะของการเกิด คือ  

[7-9] 

1. เกิดจากธรรมชาติ (Natural disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

ในทันทีทันใด ส่งผลต่อประชาชนทําให้เกิดการบาดเจ็บเเละเสียชืวิต ได้แก่ นํา้ท่วม พาย ุ

แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ไฟป่า  เหตุการณ์ท่ีต้องรีบแก้ไขอย่างฉับพลันโดยไม่ได้

คาดการณ์ไว้ เป็นภยัต่อความมัน่คง ความปลอดภยัต่อสงัคม ชีวิต ทรัพย์สิน มกัเหตกุารณ์ท่ี

เกิดขึน้โดยทนัทีครัง้เดียว หรือตอ่เน่ือง สง่ผลให้ชมุชนท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงต้องตอบโต้ด้วย

มาตรการท่ีเกินขีดความสามารถของชมุชนอยา่งฉบัพลนั 

2. เกิดจากการกระทําของมนุษย์ (Man-made disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดจาก

การกระทําของมนุษย์ เช่น สงคราม อคัคีภยั ภยัจากจราจร เเละคมนาคมขนส่ง ภยัจากการ

ทํางาน ภยัจากการคมนาคมขนสง่ ภยัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

หากแบง่ตามภยัด้านความมัน่คง แบง่ได้ 4 ประเภท  

1. ภยัจากการก่อวินาศกรรม 

2. ภยัจากทุ่นระเบดิ กบัระเบดิ 
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3. ภยัทางอากาศ 

4. ภยัจากการชมุนมุประท้วงและก่อการจลาจล 

นอกจากนี ้ภยัพิบตัิยงัอาจแบ่งได้ตามสาเหตุของโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพ ซึ่ง

แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้[10] 

1. การใช้อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism emergencies) เชือ้ท่ีอาจนํามาใช้ได้ เช่น 

แอนแทรกซ์ และ ไข้ทรพษิ 

2. ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี (Chemical emergencies) ได้แก่ chlorine sarin 

สารท่ีมีฤทธ์ิทําลายระบบประสาท เช่น Organophosphate, Chlorine sarine 

3. ภาวะฉุกเฉินทางรังสี (Radiation emergencies) ซึ่งเป็นได้ทัง้อุบัติเหตุและ

การก่อการร้าย (Nuclear & Radiological accident / terrorism) 

4. อบุตัิเหตกุลุ่มชน ( Mass casualties) จากอบุตัิภยัขนาดใหญ่ เช่น การระเบิด 

(Explosions / Blasts) ผิวหนงัไหม้ (Burn) และการบาดเจ็บ (Injuries) 

5. ภัยจากธรรมชาติและอากาศเลวร้าย  ( Natural disasters and severe 

wealth) เช่น วาตภยั อคัคีภยั และธรณีพิบตัภิยั เป็นต้น 

6. การระบาดของโรคท่ีพบบอ่ยในพืน้ท่ี และอบุตัิการณ์ของโรคท่ีสําคญั (Recent 

Outbreaks and Incidents) เช่น การระบาดของอาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซิส 

และโรคตดิเชือ้ อบุตัใิหมเ่ช่น SARS และ ไข้หวดันก 

ทัง้นี ้หากพิจารณาถึงความรุนแรงของภยัพิบตัเิพ่ือนําในสูก่ารจดัการภาวะฉกุเฉินทาง

สาธารณสขุ เหตุการณ์ท่ีเป็นโรคและภยัคกุคามสุขภาพ มีเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ 

กลา่วคือ 1) เกิดผลกระทบทางสขุภาพท่ีมีความรุนแรง 2) เป็นเหตกุารณ์ท่ีผิดปกติ หรือไม่เคย

พบมาก่อน 3) มีโอกาสแพร่ไปสู่พืน้ท่ีอ่ืน และ4) ต้องจํากัดการเคล่ือนท่ีของผู้คนหรือสินค้า 

สว่นความรุนแรงแบง่ได้ 4 ระดบั ดงันี ้[11] 

ความรุนแรงระดบัท่ี 1 เป็นความรุนแรงของภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปหรือมีขนาดเล็ก ซึง่

หน่วยงานสาธารณสขุในระดบัอําเภอสามารถจดัการได้และควบคมุได้ 

ความรุนแรงระดับ ท่ี  2  เป็นความรุนแรงของภัยพิบัติขนาดกลาง หน่วยงาน

สาธารณสขุในระดบัอําเภอไม่สามารถจดัการได้ต้องอาศยัการสนบัสนุนความช่วยเหลือ จาก

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัในการจดัการระงบัภยั 
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ความรุนแรงระดบัท่ี 3 เป็นความรุนแรงของภยัพิบตัิขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรุนแรง

กว้างขวาง หรือสาธารณภยัท่ีจําเป็นต้อง อาศยัผู้ เช่ียวชาญหรืออปุกรณ์พิเศษ ต้องอาศยัการ

สนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายส่วนราชการภายในเขต จังหวดั หรือจังหวัด

ใกล้เคียง และระดบัเขต ซึง่สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั ไม่สามารถควบคมุสถานการณ์และ

จดัการระงบัภยัได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุระดบัเขต เข้าควบคมุสถานการณ์

และระดมทรัพยากร จากจงัหวดัใกล้เคียงภายในเขตเข้าจดัการระงบัภยั และหากไม่สามารถ

จดัการได้ให้รายงานให้ปลดักระทรวงสาธารณสขุเข้าควบคมุ สถานการณ์ 

ความรุนแรงระดับท่ี 4 เป็นความรุนแรงของภัยพิบัติภัยขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบ

ร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้

ควบคมุสถานการณ์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นผู้ ดําเนินการควบคุมสถานการณ์กรณีท่ีได้รับมอบหมาย จากนายกรัฐมนตรีหรือรอง

นายกรัฐมนตรี  

 
2. การจัดการกับภยัพบัิต ิ

จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในรอบ 10 ปีมา 

พบว่ามีเหตุเกิดขึน้ประมาณ 30,000 ครัง้ มีผู้ บาดเจ็บ 16,000 ราย เสียชีวิต 10,000 ราย 

มูลค่าความเสียหายกว่า 46,000 ล้านบาท หากไม่มีการติดตามเฝ้าระวงั รวมถึงการเตรียม

ความพร้อมเพื่อรับมือผลกระทบท่ีเกิดขึน้ อาจทําให้เกิดความเสียหายมหาศาล ในการรับมือ

สถานการณ์ภัยพิบัติและสภาวะฉุกเฉินนอกจากจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติการประจํา

โรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ประเทศ มีทีมกู้ ชีพฉกุเฉิน 11,138 ทีมออกไปช่วยผู้บาดเจ็บลดความ

รุนแรงและการสญูเสียชีวิตยงัท่ีเกิดเหตแุละนําสง่รักษาตอ่ในโรงพยาบาลแล้ว  [12] 
 
2.1 แนวคดิการจัดการภยัพบัิต ิ
การจดัการภยัพิบตัิคือการเตรียมความพร้อมและการส่งสญัญาณเตือนในพืน้ท่ีเส่ียง

ภยัพิบตั ิ อาทิ การซกัซ้อมเก่ียวกบัระบบการส่ือสาร โดยเฉพาะการส่ือสารประชาชนในพืน้ท่ีท่ี

หนีภยั ซึง่ไมส่ามารถตดิตอ่ได้ในช่วงเกิดภยัพิบตั ิ[13] 

หากประเทศตา่งๆ มีความสามารถในการรับมือกบัการจดัการภยัพิบตัก็ิจะพบวา่มี

ผลกระทบของภยัพิบตัลิดน้อยลงดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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แผนภาพ ผลกระทบของภยัพิบติักบัการพฒันา เปรียบเทียบระหวา่งชมุชนท่ีมีและไมมี่การเตรียมการ 

               รับมือภยัพิบติัลว่งหน้า 

แปลจาก WHO. 1999 Community Emergency Preparedness: A manual for manager and  

               policy-makers. [14] 

กลยุทธ์ท่ีลดผลกระทบจากภัยพิบัติ บาดเจ็บและอุบัติเหตุท่ีประเทศไทยพยายาม

จดัการ ได้แก่ การร่วมมือในการสง่ตอ่ท่ีรวดเร็วและมีประสทิธิภาพเพ่ือเพิ่มการรอดชีวิต การให้

คําปรึกษาและการเยียวยาสําหรับผู้รอดชีวิตเพ่ือฟืน้ฟจิูตใจ การเย่ียมบ้านอย่างตอ่เน่ืองและมี

กลุ่มประคบัประคอง เพิ่มความปรับตวัยืดหยุ่นในชุมชน การเตรียมชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้น ในการลดผลกระทบจากภยัพิบตั ิ[15]  

สาระสําคญัในเอกสารเก่ียวกับการรับมือภยัพิบตัิขององค์การระหว่างประเทศ เช่น 

องค์การอนามัยโลก และศูนย์ควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา  ตลอดจนหน่วยงานสําคัญของ

ประเทศไทย [16] มีแนวคดิท่ีสอดคล้องกนั ดงันี ้

1. พร้อมก่อนเกิดภยั มีแผนอํานวยการและแผนปฎิบตัิการท่ีถกูต้องทนัสมยั ทกุฝ่าย

มีส่วนร่วม มุ่งเน้นการบริหารจดัการความเสี่ยงเชิงรุก แทนการบริหารจดัการภยัพิบตัิเชิงรับ มี

หน่วยงานเจ้าภาพในกระทรวงสาธารณสขุสนบัสนนุการวางแผน ซ้อมแผน และกระตุ้นสงัคม

ให้ต่ืนตวัอยู่เสมอ มีงบประมาณรองรับการซ้อมแผน การอบรม การพัฒนาแนวปฎิบตัิ การ

พฒันาระบบสารสนเทศ การบญัญัติหรือทบทวนกฎข้อบงัคบั การสํารองยา/เวชภณัฑ์ มีการ

ซ้อมแผนและปรับปรุงแผนให้ทนัสมยั 

2) ในสว่นของบริการสาธารณสขุ เม่ือเกิดสถานการณ์จริง ไม่มีใครสนใจทํางานตาม

แผนหรือขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ แตทํ่างานตามคําสัง่ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามสภาพปัญหา

ท่ีเกิดขึน้ ในด้านหนึ่งอาจตีความว่า เป็นเช่นนีเ้พราะไม่มีการซ้อมแผนและแผนล่วงหน้ากับ

สถานการณ์จริงไมส่อดคล้องกนัเท่าท่ีควร 
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3) ความท้าทายจึงอยู่ท่ีการปรับตวั โครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่น และมีสารสนเทศอนั

ถกูต้องแมน่ยํา กรมควบคมุโรคมีระบบเฝา้ระวงัท่ีรองรับสถานการณ์ได้ระดบัหนึง่ บทเรียนของ

กรมควบคุมโรค ระบุว่า มีพืน้ท่ีจัดเก็บเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอและเส่ียงต่อการถูกนํา้ท่วมและ

ระบบสารสนเทศยังมีลกัษณะตัง้รับมากกว่ารุก ในส่วนบริการทางการแพทย์ ข้อเสนอของ

สํานกับริหารการสาธารณสขุ (สบรส) ให้การอพยพหรือสง่ต่อผู้ ป่วย ดําเนินการแตเ่น่ิน ๆ และ

ให้มีการแจ้งเตือน การสนบัสนนุยาและเวชภณัฑ์ในระยะยาว บง่ชีว้า่ท่ีผา่นมา การวางแผนยงั

ไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับการบริหารจดัการความเส่ียงแทนการบริหารจดัการภยัพิบตั ิ

ศูนย์ปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  ถือเป็นจุดศูนย์กลางของการ

บริหารจดัการภาวะฉกุเฉินทางด้านสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องกบัโรคระบาดหรือโรคติดตอ่ร้ายแรง 

ภยัจากสารเคมีและภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  ตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัยแบบบูรณาการในระดับจังหวดั โดยให้รับผิดชอบในการจัดการเตรียมความพร้อมตาม

ภารกิจของหน่วยงานระดบัจงัหวดัในการป้องกันบรรเทาและแก้ไขภยัพิบตัิ โดยกําหนดการ

เตรียมความพร้อม 3 ขัน้ตอน คือขัน้ตอนก่อนเกิดภยั ขัน้ตอนขณะเกิดภยั และขัน้ตอนหลงัเกิด

ภัย เพ่ือให้สามารถประสานเข้ากับแผนปฏิบัติการฯ แบบบูรณาการได้  นอกจากนีย้ังให้

ความสําคญักับการจดัองค์กรปฏิบตัิการ การกําหนดผู้บญัชาการ  การส่ือสาร  งบประมาณ

และการประเมินผลการดําเนินการแผนปฏิบตัิการดงักล่าว ซึ่งภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(Public Health Emergency) มีความหมายว่า  เป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะร่วมของเกณฑ์ 4 

ประการดงันี ้

1) ทําให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีความรุนแรง (Seriousness of the public 

health impact) ได้แก่ โรคหรือภัยท่ีทําให้เกิดการป่วยและการตายจํานวนมาก หรือมีอัตรา

ป่วยตายสงู 

2) เป็นเหตกุารณ์ท่ีผิดปกติหรือไม่เคยเจอมาก่อน (Unusual or unexpected nature 

of the event) โดยทัว่ไปหมายถึง โรคท่ีไม่เป็นปัญหาแล้วกลบัมาเป็นปัญหาใหม่ (โรคติดเชือ้

อุบัติซํา้) และโรคท่ีไม่เคยพบมาก่อน (โรคติดเชือ้อุบัติใหม่) แต่โรคท่ีพบบ่อยในพืน้ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงเป็นภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุได้ เม่ือเกิดการระบาดหรือลกัษณะทางระบาด

วิทยาเปลี่ยนไปจากเดมิ 

3) มีโอกาสท่ีจะแพร่ไปสู่พืน้ท่ีอ่ืน (potential for the event to spread) หมายถึงโรค

ตดิเชือ้มีศกัยภาพหรือแนวโน้มท่ีจะแพร่ไปสูอํ่าเภออ่ืน จงัหวดัอ่ืน หรือระบาดข้ามประเทศ 
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4) อาจต้องมีการจํากดัการเคล่ือนท่ีของผู้คนหรือสินค้า (the risk that restrictions to 

travel or trade) โรคติดเชือ้บางโรคมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยทางอาหาร (food 

safety) หรือเป็นโรคติดต่อจากสตัว์ หรือมีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง ทําให้อาจต้อง

จํากดัการเคล่ือนท่ีของผู้คน หรือสินค้ารวมถึงพืชและสตัว์ต่างๆ แต่เกณฑ์ข้อนีอ้าจไม่เกิดขึน้ก็

ได้ 

การเตรียมความพร้อมตามภารกิจของหน่วยงานระดบัจงัหวดัในการปอ้งกนั บรรเทา

และแก้ไขภยัพิบตัิมี 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนก่อนเกิดภยั ขัน้ตอนขณะเกิดภยั และขัน้ตอนหลงั

เกิดภยั เพ่ือให้สามารถประสานเข้ากับแผนปฏิบตัิการฯ แบบบูรณาการได้ นอกจากนีย้งัให้

ความสําคญักบัการจดัองค์กรปฏิบตักิาร การกําหนดผู้บญัชาการ การสื่อสาร งบประมาณและ

การประเมินผลการดําเนินการ แผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(Public Health Emergency) มีความหมายว่า  เป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะร่วมของเกณฑ์ 4 

ประการดงันี ้[16]  

1) ทําให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีความรุนแรง (Seriousness of the public 

health impact) ได้แก่ โรคหรือภัยท่ีทําให้เกิดการป่วยและการตายจํานวนมาก หรือมีอัตรา

ป่วยตายสงู 

2) เป็นเหตกุารณ์ท่ีผิดปกติหรือไม่เคยเจอมาก่อน (Unusual or unexpected nature 

of the event) โดย ทัว่ไปหมายถึง โรคท่ีไม่เป็นปัญหาแล้วกลบัมาเป็นปัญหาใหม่ (โรคติดเชือ้

อุบัติซํา้) และโรคท่ีไม่เคยพบมาก่อน (โรคติดเชือ้อุบัติใหม่) แต่โรคท่ีพบบ่อยในพืน้ท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงเป็นภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุได้ เม่ือเกิดการระบาดหรือลกัษณะทางระบาด

วิทยาเปลี่ยนไปจากเดมิ 

3) มีโอกาสท่ีจะแพร่ไปสู่พืน้ท่ีอ่ืน (potential for the event to spread) หมายถึงโรค

ตดิเชือ้มีศกัยภาพหรือแนวโน้มท่ีจะแพร่ไปสูอํ่าเภออ่ืน จงัหวดัอ่ืน หรือระบาดข้ามประเทศ 

4) อาจต้องมีการจํากดัการเคลื่อนท่ีของผู้คนหรือสินค้า (the risk that restrictions to 

travel or trade) โรคติดเชือ้บางโรคมีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยทางอาหาร (food 

safety) หรือเป็นโรคติดต่อจากสตัว์ หรือมีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง ทําให้อาจต้อง

จํากดัการเคล่ือนท่ีของผู้คนหรือสินค้ารวมถึงพืชและสตัว์ต่างๆ แต่เกณฑ์ข้อนีอ้าจไม่เกิดขึน้ก็

ได้  
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2.2 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการภยัพบัิต ิ
 

 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการภัยพิบัติมีวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าเพ่ือให้

สงัคมไทยทุกภาคส่วนสามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาสาธารณภยัด้านสาธารณสขุท่ีเกิดขึน้

อย่างหลากหลายและ ตอ่เน่ืองร่วมกนั ได้อย่างมีผลกระทบ และ ความเสียหายน้อยท่ีสดุ และ

วตัถุประสงค์ระยะยาวเพ่ือให้เกิดระบบเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ท่ีมี

สว่นร่วมจากทกุภาคส่วน ในการปอ้งกนัและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหาร

จดัการในภาวะวิกฤต และ การจดัการหลงัเกิดภยั มีความพร้อมเผชิญกบัสาธารณภยั และ ภยั

ด้านความมัน่คงตา่งๆ 
2.2.1 วงจรการจัดการภัยพิบัต ิ
การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ก่อนเกิดภัยพิบัติ การจัดทําแผนพร้อม

รับภบัพิบตั ิร่วมกบัแผนพร้อมรับภยัพิบตัขิองแตล่ะพืน้ท่ี ประกอบด้วย 

1) การประสานสัง่การ (Command and Control)  

2) การสื่อแผน (Co-ordination) 

3) กําหนดศกัยภาพของแผน (Capacity)  ได้แก่ การจดัหาอปุกรณ์เพ่ือพร้อมรับ

สาธารณภยั การจดัอบรมหลกัสตูรเตรียมความพร้อมบคุลากร การฝึกสถานการณ์จําลองทัง้

แบบเฉพาะทางการแพทย์ และแบบร่วมสหสาขา (การซ้อมแผนสาธารณภยั)  

การจดัการภาวะฉกุเฉินทัง้ 3 ระยะ มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นวงจร โดย

ในแต่ละระยะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การเตรียมความพร้อมท่ีดีจะนําไปสู่

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ในทนัทีเม่ือเกิด เหตกุารณ์ฉกุเฉินขึน้ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจะ

นําไปสูก่ารฟืน้ฟสูภาพท่ี ระยะเวลาตา่งกนัซึง่ในแตล่ะระยะต้องมีการเตรียมความพร้อมดงันี ้

[17] 

1. ระยะก่อนเกิดภยั : ขัน้เตรียมการ 

1.1.การบรรเทาภยั (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีดําเนินการเพ่ือกําจดั

หรือลดโอกาสในการเกิดหรือลดผลกระทบของ การเกิดภัยพิบตัิ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง

สาธารณสขุการกําหนดมาตรการป้องกันภยั การจดัทําโครงการบรรเทาภยัก่อนเกิดภยั การ

จดัทําข้อมลูพืน้ท่ีเส่ียงภยั ข้อมลูเครือขา่ยหน่วยงาน ระบบเฝา้ระวงัหรือมีระบบขา่วกรองท่ีดีใน

การแจ้งเตือนภยัล่วงหน้าได้ จึงมีประโยชน์ในการช่วยให้ชมุชนสามารถดําเนินการต่างๆ เพ่ือ
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ปอ้งกนัผลกระทบจากภยัพิบตัิหรืหายนะท่ีจะเกิดขึน้ได้ ในขัน้ตอนนีต้้องบรูณาการทรัพยากร

จากทกุภาคสว่นอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะการวางแผนทกุด้าน  

1.2.การเตรียมความพร้อม ( Preparedness) รองรับเหตกุารณ์ฉกุเฉินเป็นระยะ

ท่ีเกิดตอ่เน่ืองจากบรรเทาภยั เป็นขัน้ตอนในการวางแผน เพ่ือการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน ได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพเม่ือเกิดภัยพิบัติ โดยสามารถระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างทันท่วงที ใน

ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมนี ้จะช่วยคุ้มครองชีวิตและลดการเกิดหายนะ โดยการเตรียมคน

ให้พร้อมและสามารถตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน ได้อยา่งเหมาะสม มีแผนการตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน มี

การฝึกอบรมความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีการซ้อมแผน รวมถึงการ

เตรียมพร้อมทรัพยากรท่ีจําเป็น การจดัระบบส่ือสาร ท่ีจําเป็นในภาวะฉกุเฉิน 

2.ระยะระหวา่งเกิดภยั : ขัน้ดําเนินการการตอบโต้เหตกุารณ์ฉกุเฉิน (Response) 

ต้องดําเนินการทันที เม่ือเกิดภัยพิบตัิ มีผู้สัง่การในสถานท่ี (Field Commander) การค้นหา

และช่วยเหลือผู้ประสบภยั การค้นหาผู้ประสบภยัต้องคํานึงถึงสถานการณ์ สภาพสิ่งแวดล้อม

ท่ีเป็นอยู่ ผู้ ดําเนินการช่วยเหลือต้องพิจารณาว่าตนเองสามารถจะดําเนินการได้หรือไม่ด้วย

วิธีการใด การจะค้นหาผู้ ประสบภัยได้ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์นัน้ต้องมีการ

รวบรวมข้อมูลของสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ในด้านต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือนํามา

วิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน การค้นหาผู้ประสบภยัถ้าจําเป็นต้องใช้อปุกรณ์

หรือเคร่ืองมือทุ่นแรงต่าง ๆ ควรพิจารณาให้เหมาะสม และอาจใช้ของท่ีมีอยู่ใกล้ ๆ บริเวณท่ี

เกิดสาธารณภยั บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

การจดับริการทางการแพทย์ฉกุเฉิน การควบคมุยบัยัง้การเกิดโรคและภยัสขุภาพท่ีอาจเกิดขึน้ 

ต้องจดัให้มีระบบเฝา้ระวงัภายใน 5 วนั หลงัเกิดภยัพิบตั ิ

3. ระยะหลงัเกิดภยั : ระยะฟืน้ฟ ู

เน่ืองจากการดําเนินงานภายใต้ภาวะท่ีมีความกดดนัสงู เพราะปฏิบตังิานภายใต้

ความไม่พร้อมทัง้การติดต่อส่ือสาร การขนส่ง เคร่ืองมือท่ีจําเป็น ฯลฯ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าตลอดเวลา อีกทัง้ผลกระทบด้านจิตใจทัง้ของผู้ประสบภยัและผู้ช่วยเหลือ ดงันัน้ในระยะนี ้

การให้กําลงัใจซึง่กนัและกนั การเสริมสร้างความพร้อมด้านจิตใจจึงเป็นสิ่งสําคญั แนวทางใน

การช่วยเหลือบรรเทาทกุข์สามารถกระทําได้โดยการรักษาพยาบาลเบือ้งต้นและการสง่ตอ่ การ

ดแูล การดแูลอาหาร นํา้ด่ืม นํา้ใช้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม รวมถึงการจดัการกบัผู้ประสบภยัท่ี

เสียชีวิตและผู้ ท่ีสญูหายด้วย การจดัสร้างศนูย์อพยพ ศนูย์อพยพเป็นท่ีพกัชัว่คราวหรือกึ่งถาวร
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ท่ีจัดขึน้ สําหรับให้ผู้ประสบภัยท่ีสูญเสียท่ีพักอาศัยได้พัก การจัดตัง้ศูนย์อพยพ ควรเลือก

สถานท่ีให้ได้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ ซึ่งควรเป็นท่ีท่ีนํา้ไม่ท่วม การถ่ายเทสิ่งปฏิกูลสะดวก อยู่

ใกล้กับเส้นทางคมนาคม การวางแปลนควรจดัให้ท่ีพกัอยู่เป็นกลุ่ม ๆ รอบสถานบริการ เช่น 

จดุจ่ายนํา้ สถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น dารฟืน้ฟูบรูณะ (Recovery) เป็นระยะสดุท้ายในการ

จดัวงจรการจดัการภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุ ซึง่ต้องดําเนินการต่อไปเร่ือยๆ จนกว่าระบบ

ทกุอย่างจะกลบัสู่สภาวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติโดยเน้นให้มีระบบเฝา้ระวงัโรคติดต่อและส่ง

มอบภารกิจให้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการฟื้นฟูทางด้านจิตใจของผู้ ประสบภัยและ

ครอบครัว 
2.2.2 การรับมือกับภัยพิบัตทิุกด้าน  
เม่ือภยัพิบตัิเกิดขึน้ การรับมือกบัภยัพิบตัิคือ การควบคมุภยั (Control Hazard) เป็น

การระงับให้ภัยนัน้คงอยู่เท่าเดิมหรือลดการทําลายมิให้ภัยนัน้ขยายออกไป ซึ่งวิธีการหรือ

แนวทางในการควบคมุภยัท่ีสําคญั คือ การวิเคราะห์ภยั เป็นกิจกรรมท่ีจําเป็นซึ่งต้องกระทํา

อย่างรีบดว่น โดยการสํารวจความเสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือจะทราบถึงขนาดของภยั

ท่ีเกิดขึน้ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และการใช้แผนสาธารณภยั ทนัท่ีท่ีเกิดภยัพิบตัิขึน้

และมีความรุนแรงตัง้แต่ขนาดกลางซึ่งผู้ประสบภยัไม่สามารถระงบัได้ด้วยตนเองแล้วต้องมี

การแจ้งภยัเพ่ือให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ี ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ีตามความ

เหมาะสม เพ่ือให้ภยันัน้สงบลงโดยเร็ว สญูเสียทรัพย์สินน้อยท่ีสดุและผู้ประสบภยัได้รับความ

ปลอดภยัมากท่ีสดุ 

นอกจากนี ้การกู้ภยั (Rescue) เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภยัและระงบัภยัท่ีเกิดขึน้ให้

ลดน้อยลง การกู้ ภัยควรกระทําทันทีในขณะเกิดภัยพิบัติ การกู้ ภัยและการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยต้องมีการฝึกอบรมและมีอุปกรณ์เคร่ืองใช้และบุคลากรท่ีพร้อมจะปฏิบัติงาน

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีจะปฏิบตัิงานกู้ภยัจะต้องมีการแยก

ประเภท มีการจดัรูปแบบของหน่วยงาน มีภารกิจหน้าท่ีและมีการติดต่อประสานงานร่วมมือ

กนัระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ ในการปฏิบตัหิน้าท่ี  

สําหรับการรับมือกับภัยพิบตัิในสถานบริการสาธารณสุขนัน้ ฝ่ายบริหารได้ระบุจุด

เส่ียงตอ่ภยัพิบตัิทัง้ในและนอกสถานบริการ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํา้เสีย เวชภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ทางการแพทย์ ระบบส่ือสาร เป็นต้น กรณีงานวิจัยของ วรสิทธ์ิ ศรศรีวิชยัและคณะ (2556) 

พบว่า ใน 3 พืน้ท่ียงัมีจุดอ่อนในการจดัการภยัพิบตัิ เช่น การส่ือสารความเสี่ยง ระบบข้อมลู 

และการเตือนภยั และยงัขาดประสทิธิภาพในบางด้าน โดยเฉพาะในสถานการณ์ภยัพิบตั ิการ



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                         การบริหารงานสาธารณสขุ/  412 

 
 

 

บริหารจดัการความช่วยเหลือ ในระดบัพืน้ท่ีบางครัง้ยงัมีลกัษณะแยกส่วน ขาดการประสาน

การทํางานท่ีเป็นระบบ ทําให้การช่วยเหลือ กระจุกตวั ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม และก่อให้เกิด

ความขดัแย้งและความแตกแยกในชมุชน รวมถึงยงัขาด กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการ

การฟืน้ฟใูนระยะยาวท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาในพืน้ท่ี ซึง่จะทําให้การ จดัการภยัพิบตัิมีความ

ยัง่ยืน และขาดการบนัทึกและการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือถอดบทเรียน เป็นองค์

ความรู้ในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติ ในอนาคต  ข้อเสนอแนะท่ีท้าทายจากการ

ประสบการณ์การจดัการภยัพิบตัิ ใน 3 พืน้ท่ีของภาคใต้นี ้คือ ระบบสาธารณสขุจําเป็นต้อง

เปล่ียนกระบวนทัศน์จาก “การจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข” (Medical 

disaster management) สู่  “ก า รจั ด ก า รภั ย พิ บั ติ ใน มิ ติ สุ ข ภ า ว ะ ” (Health disaster 

management) ท่ีเป็นการจดัการเชิงรุกแบบบรูณาการท่ีเปิดพืน้ท่ีและเช่ือมร้อยทกุภาคสว่นให้

มี ส่วนร่วมในทุกระยะของการจัดการภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ท่ีบุคลากร

สาธารณสขุเป็นส่วน หนึ่งของชุมชนในการร่วมจดัการภยัพิบตัิอย่างครบวงจร และให้ระบบ

สาธารณสขุเป็นสว่นหนึง่ในการร่วม ปอ้งกนัและเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบตักิบัชมุชน [18]  
2.2.3 แนวคดิภาคีเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัต ิ
การป้องกันอุบัติภัยเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งนอกจากการดําเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว การกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสญูเสีย

จากภัยพิบัติ  มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย  เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก เพราะการมี

จิตสํานึกด้านความปลอดภยัจะส่งผลให้คนไทยมีความใส่ใจในความปลอดภยัอยู่ตลอดเวลา 

และนอกจากนี ้ความรุนแรงของสาธารณภยัทัง้ภยัธรรมชาติ และภยัท่ีเกิดจากการกระทําของ

มนษุย์ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้และมีระดบัความรุนแรงท่ีสง่ผลให้เกิดความสญูเสียตอ่ชีวิตและ

ทรัพย์สินมากยิ่งขึน้ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนาศกัยภาพการ

บริหารจดัการสาธารณภยัในระดบัพืน้ท่ี โดยมีแนวทาง ดงันี ้

1. สร้างกลไกให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ และถือเป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงานเครือขา่ยในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายระดับพืน้ท่ีเกิดการบูรณาการทรัพยากรในการ

จดัการภยัพิบตัร่ิวมกนั 

3. สร้างองค์ความรู้ให้แก่หนว่ยงานเครือขา่ยระดบัพืน้ท่ีในการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 
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4. ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายเกิดความตระหนกัและให้มีการกําหนดแผนงาน/

โครงการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในลักษณะร่วมบูรณา

การงบประมาณในการดําเนินงาน 

 
กรณีศกึษา 

“ศูนย์การจัดการภัยพบัิตติ.เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช” [19]  

ศูนย์การจดัการภยัพิบติั ต.เกาะขนัธ์ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการภยัพิบติั เนื่องจากมีความ

ครอบคลมุทัง้ดา้นการจดัการศูนย์ประสานงาน การพฒันาอาสาสมคัร การจดัการกองทนุ และการวางแผน

ขบัเคลื่อนการจดัการภยัพิบติัภาคประชาชน   ซ่ึงทําให้การแก้ปัญหาไม่ไดจํ้ากดัอยู่ที่เหตกุารณ์เฉพาะหน้า  

สืบเนือ่งจากชาวบา้นมีความตระหนกัร่วมกนัว่าพืน้ที ่ต.เกาะขนัธ์ทีพ่วกเขาอาศยัอยู่เป็นพืน้ทีที่มี่สถานการณ์

ความเสี่ยงรอบด้าน อ่างเก็บน้ํา 2 แห่งซ่ึงอยู่ด้านใต้และด้านเหนือของตําบล คืออ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสและ

อ่างเก็บน้ําป่าพะยอม จ.พทัลงุ เป็นอ่างเก็บน้ําทีไ่ม่ไดอ้อกแบบใหท้นต่อกระแสน้ําไหลเซาะ และหากเกิดการ

พงัทลายก็จะพดัพาน้ําและโคลนเข้าทําลายพื้นที่เกาะขนัธ์เสียหายรุนแรง อีกทัง้ระบบราชการที่ใช้เวลาใน

การของบประมาณนาน สวนทางกบัความเร่งด่วนของสถานการณ์ ซ่ึงถ้ารอความช่วยเหลือจากภายนอกก็

อาจล่าชา้ ไม่ทนัเวลา 

ระบบการทํางานของศูนย์การจดัการภยัพิบติัระดบัตําบล ประกอบด้วย 3 ขา ทําหนา้ที่หนนุเสริม

กันและกัน ได้แก่ ชุมชน (ชาวบ้าน) ท้องที่ (กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน) และท้องถ่ิน (เทศบาล อบต.) ซ่ึงมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ สนบัสนุนกองทุน และหนนุเสริมการปฏิบติัภารกิจของกนัและกนั ทําให้เกิด

ความเชือ่มโยงและยัง่ยืน หนา้ทีข่องศูนย์ฯ ระดบัตําบลเหล่านีจ้ะคอยติดตามและรวบรวมข้อมูลในพืน้ที่ของ

ตนเองเป็นชัน้แรก ส่วนในชัน้ที่สอง ศูนย์ต่างๆ จะประสานงานกนัเป็นระดบัภูมินิเวศ และในชัน้ที่สามก็จะ

ขยายผลเชือ่มโยงกนัจนกลายเป็นการทํางานระดบัโครงข่าย พร้อมทีจ่ะส่งกําลงัอาสาสมคัรและอปุกรณ์เข้า

ไปช่วยเหลือในต่างพืน้ที ่

หลักใหญ่ในการทํางานของอาสาสมัครคือ “หัวใจ”  ที่พร้อมรับใช้เพื่อนมนุษย์ในยามยาก มี 

‘ทกัษะ’ มีการออกแบบหลกัสูตรการอบรมอาสาสมคัรไว้หลายระดบั ทัง้ระดบับุคคลและครอบครัว และทํา

เป็น หลกัสูตรอบรมความรู้เฉพาะทาง เช่น การขบัเรือ การช่วยเหลือดว้ยเชือก การใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกั หรือ

ขัน้สูงกว่านัน้อาจมีการฝึกการใช้เคร่ืองพารามอเตอร์ มีการประสานหน่วยนาวิกโยธินมาเป็นวิทยากรให้

ความรู้ในการเอาตวัรอด ประสานกบัเจ้าหน้าที่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (ปภ.) มาอบรมหลกัสูตร

การกู้ภยัทางน้ํา หรือเชิญหน่วยแพทย์พยาบาลมาอบรมเร่ืองการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ เพือ่ให้อาสาสมคัร

นําความรู้ทัง้หมดมาบูรณาการเป็นหลกัสูตรของชุมชนเองให้สอดคล้องตามสภาพของแต่ละท้องถ่ิน แต่ละ

ภูมินิเวศน์ 

“ปัญหาในการซ้อมรับมือภัยพิบัตินัน้ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักเป็นการสาธิตของเจ้าหน้าที่หน่วย

ราชการนอกพื้นที่ ขณะที่ชาวบ้านเป็นเพียงผู้รับชมการแสดง แต่ในทางปฏิบัติจริงควรให้คนในพื้นที่มี

บทบาทโดยตรงในการฝึกซ้อม อย่างน้อยที่สดุปีละครั้ง รวมทัง้ต้องมีการซกัซ้อมร่วมกบัภาคีเครือข่ายและ
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หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล มูลนิธิกู้ภยั ฝ่ายปกครอง ตํารวจ และอาสาสมคัรชุมชน สําคญั

ที่สุดต้องให้ชาวบ้านรู้ว่า การซ้อมในวนันี้จะส่งผลต่อชีวิตเขาอย่างไร หากเกิดสถานการณ์ภยัพิบติัข้ึนมา

จริงๆ เขาควรจะอพยพไปอยู่ที่ไหนและดํารงชีวิตอย่างไร ไม่อย่างนัน้ชาวบ้านจะไม่ให้ความสําคญัในการ

ซ้อม” ผูใ้หญ่โกเมศร์แนะชมุชนทีต่อ้งการทําโมเดลรบัมือภยัพิบติัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ 

ทีม่า เนาวรัตน์(เลก็) ชมุยวง ศนูย์ส่ือสารเพ่ือสงัคม. (2556)  [19] 

 
3. รัฐกับการจัดการภยัพบัิต ิ

สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

การแพทย์ฉกุเฉินเพ่ือรองรับภาวะภยัพิบตัิให้ทนัต่อเหตกุารณ์อย่างเป็นระบบโดยให้มีทิศทาง

เดียวกนัและสามารถเสริมกําลงักนัอยา่งบรูณาการ พร้อมทัง้สง่เสริม สนบัสนนุให้มีการพฒันา

ศกัยภาพทีมปฏิบตัิการการแพทย์ฉกุเฉินเคล่ือนท่ีเร็วตอบโต้ภยัพิบตัิ ให้มีความสามารถตาม

สมรรถนะหลกัสากลและพร้อมปฏิบตังิาน 

“การลงนามบนัทึกข้อตกลงในครัง้นีจ้ะเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล และ

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีพร้อมใช้ สนบัสนนุ ชดุปฏิบตัิการการแพทย์ฉกุเฉินเคล่ือนท่ีเร็วตอบโต้ภยั

พิบตัใิห้ทนัตอ่เหตกุารณ์ และจะนําศกัยภาพของแตล่ะฝ่ายมาบรูณาการเพ่ือให้การปฏิบตัิการ

ด้านการแพทย์ฉกุเฉินในกรณีท่ีเกิดสาธารณภยัขนาดใหญ่ อนัมีผลกระทบรุนแรงให้สามารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติมากให้

มากท่ีสดุ” [20]  
 

3.1 การจัดการรับภยัพบัิตริะดบัชาต ิ 
ปัญหาเเละประเด็นต่าง ๆ ท่ีพบหลงัจากเกิดภยัพิบตัิขึน้ ภยัพิบตัิแต่ละประเภทท่ีเกิด

แตกต่างกนั ปัญหาท่ีพบถ่ีและส่งผลกระทบต่อการการเตรียมพร้อมรับภยัพิบตัิ สามารถสรุป

ได้ ดงันี ้[21] 

1. ปัญหาในการตดิตอ่ส่ือสาร 

2. การคดัแยกผู้ ป่วย การคมนาคม และการอพยพ 

3. ผู้ควบคมุปฏิบตักิาร 

4. การบริหารจดัการ ความปลอดภยั เเละเเหลง่ประโยชน์ในพืน้ท่ีประสบภยั 

5. ระบบการเฝา้ระวงัภยัพิบตัแิละประสทิธิภาพของการเฝา้ระวงั 

6. การประสานงานเพ่ือค้นหาเเละช่วยเหลือผู้รอดชีวิต 
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7. การให้ข้อมลูขา่วสาร เเละระบบส่ือสารมวลชน 

8. ประสิทธิผลของการคดัเเยกผู้ ป่วย (การจัดลําดบัในการรักษาพยาบาลเเละ

การสง่ตอ่ผู้ ป่วย) 

9. การกระจายผู้ ป่วยไปยงัโรงพยาบาลตา่ง ๆ 

10. การระบผุู้ ป่วยเเละการตดิตามตวั 

11. ความเสียหายของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบสขุภาพ เช่น อาคาร สถานท่ี 

12. การจดัการงานอาสาสมคัร สิง่ของท่ีได้รับบริจาค เเละแหสง่ประโยชน์อ่ืน ๆ 
 
นโยบาย การเตรียมพร้อมแห่งชาต ิแผนหลักในการดาํเนินงาน [22]  

นโยบายการเตรียมความพร้อมแห่งชาต ิ(สมช.) แผนปอ้งกนัประเทศ แผนปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (มท.) แผนผนึกกําลงัและทรัพยากร เพ่ือการป้องกันประเทศ 

แผนปฎิบัติการป้องกัน แผนป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย แผนบรรเทาสา

ธารณภัย แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจังหวดั แบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหมของหน่วย

ปฏิบัติ (ระดับกระทรวง) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงสร้างความเช่ือมโยงของ

แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (ระดบักระทรวง) ด้าน

การแพทย์ และสาธารณสขุ กบัแผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติและนโยบายการ

เตรียมความพร้อมแห่งชาต ิ 

การเตรียมการรับสถานการณ์ภยัพิบตั ิ 

1. แผนปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในสถานการณ์ฉกุเฉินอนัเกิดจากสาธารณภยั 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และมี

หน่วยงานองค์กรของทุกภาคส่วน ได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินงานภายใต้แผนปอ้งกนัฝ่าย

พลเรือนแห่งชาติ ทัง้ในระดบักระทรวง ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องท่ีภายใต้พระราชบญัญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยให้ความสําคัญกับการจัดทํา

แผนปฏิบตักิารการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการ  

2. แผนปอ้งกนัประเทศ กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  

แผนปฏิบตัิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแบบบูรณาการ ระดบักระทรวง 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของกระทรวงในการป้องกัน  บรรเทา และแก้ไขภัยพิบัติ  โดย

ความสําคญักบัการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสมัพนัธ์กบัระดบัความรุนแรงของภยั เป็น
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กรอบในการจดัทําแผนระดบักระทรวงและให้กําหนดแนวทางเตรียมความพร้อม 3 ขัน้ตอน 

คือ ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั  

3. แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (17 ด้าน) 

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมการและมีการดําเนินการเพ่ือ

เตรียมพร้อมในการระดมอตัรากําลงัทางการแพทย์และการสาธารณสขุให้สามารถสนองความ

ต้องการของประเทศได้ในสถานการณ์สาธารณภัย การเตรียมบุคลากรและองค์กรด้าน

สาธารณสขุ ให้มีความพร้อม รับสาธารณภยั เช่ือมโยงกบัหน่วยงานระดบักระทรวงในการขอ

การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลดความสูญเสียทรัพยากรในสถานการณ์สา

ธารณภยั 

4. การให้ความรู้แก่ชมุชนและท้องถ่ินถึงความเสี่ยง ชนิด และความชกุของความเสี่ยง

หรือภยัอนัตราย การปรับปรุงสภาพของชุมชนและท้องถ่ินเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบจาก

ภยัพิบตัิครัง้ต่อไป การทําแผน การเตรียมความพร้อม การประเมิน และปรับปรุงแผนป้องกนั

และลดผลกระทบ เกิดภยัพิบตัิ แจ้งเตือนภยัทนักาล การดําเนิน ฟืน้ฟ ูบรูณะสูส่ภาพเดิม การ

ดําเนินการ การตามแผน ตามแผนฟื้นฟู สู้ ภัยพิบัติ หลังภัยพิบัติ รวมทัง้การแพทย์การ

สาธารณสขุ บรรเทาภยั)  

อย่างไรก็ดี ในทางการแพทย์และสาธารณสขุ หน่วยดแูลผู้ ป่วยฉกุเฉิน เป็นกลุ่มท่ีให้

การดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับอบุตัิเหตจํุานวนมาก โดยมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีและมีการเตรียม

ความพร้อมของอปุกรณ์ ทีมแพทย์ และทีมช่วยเหลือ ซึง่มีการให้การรักษาท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

รูปแบบการเตรียมความพร้อมในการดแูลผู้ ป่วยอบุตัเิหตฉุกุเฉิน [23] 

1.การช่วยฟื้นคืนชีพในการเกิดอุบัติเหตุ โดยประเมินการทําหน้าท่ีของการหายใจ 

ภาวะหยุดหายใจ ท่ีจะช่วยทําให้เห็นภาวะหัวใจวายได้ การประเมินระบบการไหลเวียน 

โดยเฉพาะภาวะหวัใจเต้นเร็ว ความดนัโลหิตต่ํากว่าปกติ การประเมินความพิการท่ีต้องมีการ

เฝา้ระวงัไม่เกิดภาวะความพิการซํา้ซ้อน การดแูลสิทธิผู้ ป่วยไม่เปิดเผยตวัผู้ ป่วยและการดแูล

สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม แล้วนํามาวางระบบให้พยาบาลดําเนินการตามหลกัการและให้มีการ

ระบบการฝึกและทบทวน 

2. การดูแลด้านจิตใจ โดยมีคู่มือท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในการให้การดแูลผู้ มีปัญหา

ด้านจิตใจ โดยมีการประเมินทางจิตใจ ในกรณีท่ีเกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจ โดยให้



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                         การบริหารงานสาธารณสขุ/  417 

 
 

 

หลักการบําบัดแบบจิตบําบัด แบบประคับประคองและการเสริมสร้างพลังอํานาจ ซึ่งเป็น

มาตรฐานในการปฏิบตัิ โดยการพูดคุยให้ระบายปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแก้ไข

ปัญหาและตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา โดยให้ข้อมลูและความรู้ความเข้าใจในการ

แก้ปัญหา พร้อมทัง้การประเมินลกัษณะสภาพจิตใจและการติดตามต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน

ระยะวิกฤตช่วงเวลา 72 ชัว่โมงแรก ของการเกิดภยัพิบตัิผู้ประสบภยัพิบตัิจะมีการตื่นตวัทาง

สรีระวิทยาและมีพฤติกรรมต่ืนตวั มีพลงัอย่างมากมายเพ่ือให้รอดชีวิต มีความเครียด หวาด

ผวา หวาดกลวั ช็อก วิตกกงัวล สบัสน ผู้ประสบภยัพิบตัิจะช่วยเหลือซึง่กนัและกนั จะมีผู้คน

จํานวนมากเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างไม่มีระบบ ไร้ระเบียบ ชมุชนจะมุ่งให้ความช่วยเหลือ

เฉพาะหน้า  

ตามท่ีมีนโยบายเตรียมพร้อมแห่งชาติประกอบกับมี พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยั พ.ศ.2550 แผนปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.2548 แผนบรรเทาสาธารณภยั

กระทรวงกลาโหม และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2551 หน่วยงานสาธารณสขุ เป็นต้นว่า 

ศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์ ปลดักระทรวงและรองปลัด กระทรวงสาธารณสุข กรม

พัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ  กรมควบคุมโรค สํานักงานคณะกรรมกาอาหารและยา กรม

อนามยั กรมการแพทย์ กรมสขุภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์ฯ ศนูย์อํานวยการเตรียมความพร้อม

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข สภากาชาดไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัต ิ

ศูนย์ส่ือสารสั่งการ ศูนย์นเรนทรแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัด

โครงสร้างการสัง่การและประสานการดําเนินงานด้านสาธารณภยั คณะกรรมการเตรียมพร้อม

ระดบัชาติ ระดบัชาติ ศนูย์ประสานงานเตรียมพร้อมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการเตรียมพร้อม

ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ สํานกังานปลดั ระดบักระทรวง WAR ROOM ศนูย์ปฎิบตัิการ

เตรียมพร้อม ระดบักรม ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ศนูย์ปฎิบตัิการส่วนหน้า ศนูย์ปฎิบตัิ

การเตรียมพร้อม ระดับพืน้ท่ีด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด  ทีมเคล่ือนท่ี สายการ

ประสานงาน  

โครงสร้างศนูย์ปฏิบตัิการฯ จงัหวดั ศนูย์ปฎิบตัิการเตรียมพร้อม ด้านการแพทย์และ

สาธารณ สุขจังหวัด  Health Emergency Incident Commander System (HEICS) ฝ่ าย

ประสานงานและประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายส่ือสาร ฝ่ายปฏิบตักิาร ฝ่ายสนบัสนนุและสวสัดกิาร ฝ่าย

ข้อมลู ประเมินผลและแผน Communication Operation Logistics & Finance MIS  
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รัฐบาลได้ให้ความสําคญัในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบตัิท่ีอาจเกิดขึน้ โดยมี

เป้าหมายท่ีจะดําเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน 3 ระบบ คือ 

ระบบฐานข้อมลู ระบบพยากรณ์ รวมทัง้ระบบเตือนภยั [24] และเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายในการ

พฒันาระบบไอซีทีดงักล่าว จําเป็นจะต้องมีการจัดทําแผนงานและโครงการในแนวทางของ

การบรูณาการระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ได้แก่ [25] 

1. การแจ้งเตือนภยั  

2. นํา้  

3. นิวเคลียร์และรังสี  

4. พิสจูน์เอกลกัษณ์บคุคล 

5. นิตวิิทยาศาสตร์  
6. คมนาคม  

7. ฐานข้อมลูและสารสนเทศ  

8. เชือ้เพลงิและพลงังาน  

9. การศกึษา  

10. การบริหารจดัการภยัพิบตั ิ 

11. การแพทย์และสาธารณสขุ  

12. การสื่อสาร  
13. การประชาสมัพนัธ์  

14. การบริจาค  

15. การฟืน้ฟบูรูณะ  

16. การตา่งประเทศ  

17. ความมัน่คง  
 

 

           ในการดําเนินโครงการดงักลา่วยงัมีความสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงฯ ในการ

เพิ่มขีดความสามารถให้เป็นหน่วยงานท่ีมีเทคโนโลยีในการเป็นคลงัและศนูย์กลางของข้อมลู 

เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ รวมทัง้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ก็สามารถ

เข้ามาใช้ข้อมลูประกอบการปฏิบตังิานได้อีกด้วย นอกจากนี ้กระทรวงฯ ยงัได้รับมอบหมายให้

เป็นหน่วยงานหลกั รับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ เร่ือง เทคโนโลยีระบบสญัญาณเตือนภยัจากภยัพิบตัดินิถลม่ โดยให้พิจารณาร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จึงถือเป็นโอกาสสําคญัท่ีจะให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการหารือใน

ประเดน็ดงักลา่วไปพร้อมๆ กนัด้วย 

การเตรียมการรับสถานการณ์ภยัพิบตัิ การจดัทําแผนปฏิบตัิการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแบบบูรณาการด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ รวบรวมแผนเตรียมพร้อมรับ

สาธารณภัยทุกจังหวดั จัดทําแบบสํารวจความพร้อมของจังหวัด จัดทําโครงการฝึกอบรม

วิทยากร หลกัสตูรการบริหารจดัการทางการแพทย์ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สาธารณ

ภัย อบรมผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินและการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย การฝึกซ้อมการบริหาร
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วิกฤตการณ์ด้านสาธารณภยั การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภยั 

หน่วยกู้ ชีพและหน่วยฏิบตัิการทุ่นระเบิดแห่งชาติ การซ้อมแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤติ ฯลฯ 

ภายในหน่วยงาน ซ้อมแผนในโรงพยาบาลจงัหวดั  

สํานกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จดัทําโครงการสร้าง

องค์ความรู้ด้านภัยพิบตัิแก่ประชาชนขึน้ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารระบบการ

เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) และนโยบายบริหารของรัฐบาล เร่ืองการมีส่วนร่วมภาค

ประชาชนและองค์กรเอกชนในด้านการเตือนภยั โดยมีกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเป็นอนัดบั

แรก คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีเส่ียงภยัในระดบัจงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบ้่าน 

รวมทัง้ทําความเข้าใจและประสานงานการปฏิบตัิกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เพ่ือปอ้งกนัความสบัสนในการปฏิบตัเิม่ือเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน และเป็น

การเพิ่มประสทิธิภาพในการเตือนภยัอีกทางหนึง่ 

ความรู้(ท่ีไมใ่ช่) ทางคลนิิก (Non-clinical knowledge) ท่ีจําเป็น คือ [26] 

- กรอบทางกฏหมายสําหรับการดแูลฉกุเฉิน การดแูลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีของตํารวจ การ

ดแูลผู้ ป่วยทางจิตเวช การบนัทกึในใบมรณบตัรในภาวะภยัพิบตั ิ

- การวางแผนสําหรับภาวะภยัพิบตัิ สาหรับในและนอกโรงพยาบาล สําหรับชมุชนใน

การฟืน้ฟหูลงัภยัพิบตั ิ

- การจดัการภาวะฉกุเฉินและภยัพิบตั ิ

- การจดัการทีมช่วยและทรัพยากร 

 

3.2 การจัดการรับภยัพบัิตริะดบัจังหวัด [27] 

           สถานบริการสาธารณสขุมีระบบสัง่การให้เกิดการจดัการเพ่ือการเตรียมความพร้อมใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหมายถึงสํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาลศนูย์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชนซึง่เป็นหน่วยบริการ

หลักในการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งหากเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ จนไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้จะก่อให้เกิดผลกระทบในการให้บริการในพืน้ท่ีอย่างมาก มีการเตรียมพร้อม

รับมือต่อสภาวะภัยพิบัติ โดยมีการเตรียมพร้อมตามนโยบายข้อสัง่การทัง้ 9 ประการ และ

สามารถจัดการเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพคงไว้ซึ่งการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่

ประชาชนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ีเผชิญอยูป่ระกอบด้วย 

1. มีศูนย์บญัชาการในพืน้ท่ีโดยใช้ระบบ Incident Commander System เพ่ือแก้ไข

ปัญหาอยา่งเหมาะสม 

2. มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานสว่นกลางและพืน้ท่ี

ในความรับผิดชอบ 

3. มีระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภยัพิบตัิของหน่วยงานมีระบบเฝา้ระวงัการเกิด

ภยัพิบตั ิ

4. มีระบบการรายงานการรับการสัง่การจากผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้มีอํานาจบญัชาการ

เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิการตอบโต้ต่อสภาวะการณ์สาธารณภยัอย่างเหมาะสมทนัการณ์มีการ

สร้างระบบเครือขา่ยในการดําเนินงานเพ่ือตอบโต้ภยัพิบตัอิยา่งเหมาะสม 
รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตวัชีวั้ด) 
ร้อยละ 90 ของสถานบริการสุขภาพ (จํานวนสถานบริการสุขภาพ (รพท./รพช.) มี

ระบบสัง่การให้เกิดการจดัการเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัท่ีมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

ข้อมลูผลการดําเนินงาน  

1. มีระบบบริหารจดัการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติโดยจัดตัง้ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว (Disaster  Medical  Assistant 

Center) จังหวัดจะเป็นหน่วยท่ีสั่งการของจังหวัด (Incident Commander) และทําหน้าท่ี

บริหารจดัการงานการแพทย์ฉกุเฉิน การพฒันาทีมการแพทย์ฉกุเฉินเพ่ือรองรับ สถานการณ์สา

ธารณภยั  มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบงานในการตดิตอ่ส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. มีชดุปฏิบตักิารการแพทย์ฉกุเฉินเคล่ือนท่ีเร็วตอบโต้ภยัพิบตั ิประจําจงัหวดัจํานวน 

1 ทีม ซึง่ประกอบด้วยบคุลากรแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนกังานฉกุเฉินทางการแพทย์ และ 

อาสาสมัครฉุกเฉิน โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการบริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉกุเฉิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้อย่างถกูต้อง มีมาตรฐาน และทนัต่อเหตกุารณ์ สามารถ

ออกปฏิบตัิการช่วยเหลือได้อย่างทนัท่วงที สามารถดํารงชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภยัโดยไม่

พึ่งพาพืน้ท่ี มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉิน และผู้บริหารของหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาทีมปฏิบัติการ
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การแพทย์ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็วตอบโต้ภัยพิบัติ   (DMERT:  Disaster Medical Emergency 

response Team) อยา่งตอ่เน่ือง  

3.  มีการประชมุชดุปฏิบตักิารการแพทย์ฉกุเฉินเคลื่อนท่ีเร็วตอบโต้ภยัพิบตั ิ(DMERT) 

ระดบัจงัหวดัอยา่งสม่ําเสมอ  
 
ปัจจยัสนบัสนนุตอ่การดําเนินงาน  

การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนให้จัดตัง้

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็วจังหวดั และชุดปฏิบตัิการการแพทย์ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว

ตอบโต้ภยัพิบตัิ เพ่ือรองรับการจดัการภยัพิบตัิ ท่ีมีแนวโน้มเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและมีความ

รุนแรงมากขึน้และเพ่ือการเตรียมความพร้อมท่ีดี และมีประสิทธิภาพ สามารถให้การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั ได้อยา่งถกูต้อง มีมาตรฐาน และทนัตอ่เหตกุารณ์  

สําหรับงานเน้นหนกัในระบบการแพทย์ฉกุเฉินด้านสาธารณภยั ซึง่ต้องอาศยัทกุภาค

สว่นร่วมกนับรูณาการ โดยตัง้ศนูย์อํานวยการประสานการปฏิบตัิการการแพทย์ฉกุเฉินตอบโต้

ภยัพิบตัิแห่งชาต ิเพ่ือเป็นศนูย์กลางรองรับเม่ือเกิดเหตภุยัพิบตัิ พฒันาระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ถึงโรงพยาบาล (prehospital care) กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย

พฒันาชดุปฏิบตักิารแพทย์สนามฉกุเฉินเคลื่อนท่ีเร็ว อีก 2 ชดุ มาตรฐานระดบัสากล คือ [29]  

1. ทีมเมิ ร์ธ  (MERT: Medical Emergency Response Team) เป็นชุดปฏิบัติการ

ขนาดใหญ่ มีแพทย์เช่ียวชาญ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีสนบัสนุนรวม 14-16 คน ท่ีมีศกัยภาพ

ความพร้อมสงู สามารถออกไปปฏิบตัภิารกิจในพืน้ท่ีประสบภยั ภายใน 6-12 ชัว่โมง มีแล้ว 13 

ทีม จะเพิ่มเป็น 40 ทีม ครอบคลมุทกุจงัหวดั  

2. ทีมดีแมท (DMAT :Disaster Medical Assistant Team) ในระดบัอําเภอ  300 ทีม 

หรือประมาณร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เป็นทีมปฏิบัติการขนาดเล็ก มี

แพทย์ เจ้าหน้าท่ี 4-5 คน ทัง้ 2 ทีมจะดแูลทัง้เร่ืองการรักษาพยาบาล การควบคมุป้องกนัโรค

ระบาด การดูแลสุขภาพจิต เพ่ือลดการสูญเสียให้ได้มากท่ีสุดไปพร้อมกับทีม เพ่ือเข้าไปใน

พืน้ท่ีท่ีประสบภยัพิบตั ิ

โดยสรุปก็คือศนูย์การแพทย์ฉกุเฉินเคล่ือนท่ีเร็วจงัหวดั และชดุปฏิบตักิารการแพทย์

ฉุกเฉินเคล่ือนท่ีเร็ว ตอบโต้ภยัพิบตัิ  DMERT ต้องมีความพร้อมและมีความคล่องตวัเอือ้ต่อ

การบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน มลูนิธิ กู้ ชีพกู้ภยั เม่ือมีเหตฉุกุเฉินหรือภยั

พิบัติ ทัง้ในระดบัพืน้ท่ี ภูมิภาคและสถานการณ์สาธารณภัยใหญ่ระดบัประเทศ จึงมีความ



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                         การบริหารงานสาธารณสขุ/  422 

 
 

 

จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาศกัยภาพด้านการบริหารจดัการ การอํานวยการ จดัระบบการ

ส่ือสาร และการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสงักัดและเครือข่ายด้านการแพทย์

ฉุกเฉินของจังหวัดทุกระดับให้ได้อย่างมีคุณภาพ และทันต่อเหตุการณ์และมีความจําเป็น

เร่งดว่นท่ีต้องจดัหา จดัหาครุภณัฑ์ยานพาหนะ สําหรับการเดนิทางและขนเคล่ือนย้ายอปุกรณ์

ท่ีจําเป็นในการจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม ของชดุปฏิบตัิการการแพทย์ฉกุเฉินเคล่ือนท่ีเร็วตอบ

โต้ภัยพิบตัิเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยสามารถเคล่ือนย้ายหรือลากจูงตู้คอนเทรนเนอร์

บรรทุกอุปกรณ์ให้ไปถึงพืน้ท่ีประสบภัยและพร้อมให้การช่วยเหลือได้ในทันทีโดยไม่พึ่งพา

ทรัพยากรในพืน้ท่ี  ความร่วมมือและการประสานงานเป็นสิง่จําเป็น  

ในสว่นของเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉินภาคเอกชน มลูนิธิ และสมาคม ถือว่ามีบทบาท

มากเน่ืองจากเป็นทีมแรกท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตแุละช่วยเหลือผู้ ป่วยฉกุเฉิน การประสานการ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ทําให้ผู้ ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครอง และเข้าถึง

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้มาตรฐาน ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะใน

เหตกุารณ์ภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ เครือข่ายภาคเอกชน มลูนิธิ และสมาคม ถือเป็นกําลงัหลกัในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั แตบ่างครัง้การทํางานระหวา่งมลูนิธิ ภาคเอกชน อาจมีมีปัญหาบ้าง  

 

 
คาํถามเชิงอภปิราย  

1. เหตใุดเราจงึควรต้องให้ความสําคญัตอ่การเกิดภยัพิบตั ิ

2. กรณีเกิดภยัพิบตัิจากการก่อการร้าย จะมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อการจดัการภยั

พิบตัอิยา่งไร 

3. ภยัพิบตัจิากธรรมชาต ิกบัภยัพิบตัอินัเกิดจากคน จะมีวิธีการรับภยัพิบตัอิยา่งไร 

4. กรณี ท่ีเกิดนํา้ท่วมใหญ่ในภาคกลางและรอบกรุงเทพมหานคร ปี  พ .ศ .2553 

ผลกระทบครัง้นัน้ได้ให้บทเรียนและการเรียนรู้แก่ภาครัฐและภาคประชาชนอย่างไรใน

การรับมือกบัภยัพิบตัเิช่นนีอี้กในอนาคต 
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บทที่ 13 
 

ทศิทางการบริหารงานสาธารณสุข 
 
 

การประชมุนานาชาติด้านการสร้างเสริมสขุภาพ ครัง้ท่ี 21  (The 21th IUHPE World 

Conference on Health Promotion, 2013) แสดงให้เห็นจําเป็นต้องเพิ่มบทบาทของสังคม 

ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสขุภาพของประเทศ เพ่ือนําไปสู่

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ของประชากรโลก [1] เน่ืองจาก แต่ละประเทศไม่สามารถอยู่ได้ตามลําพงั 

ต้องมีความร่วมมือกนั ยิ่งงานสาธารณสขุชายแดนภายในเขตชายแดนของประเทศกิจกรรม

ร่วมกนับนความแตกตา่งด้านการเมือง การปกครอง และนโยบายของแตล่ะประเทศเพ่ือนบ้าน  

จึงจําเป็นต้องอาศัยกลไกการประสานความร่วมมือระดับประเทศ ประชาคมความมั่นคง

อาเซียนเป็นความตกลงร่วมมือกนัรูปแบบหนึ่งท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะทําให้ประเทศในภมูิภาค

อยู่อย่างสนัติสขุ แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสนัติวิธี และยึดมัน่ในหลกัความมัน่คงรอบ

ด้าน ทิศทางการบริหารงานสาธารณสขุในอนาคต ต้องคํานงึถึงความร่วมมือระหวา่งประเทศ  

 

ในบทนี ้เม่ือศกึษาจบแล้ว ผู้ เรียนสามารถอธิบาย  

1. สขุภาพประชากรโลก 

1.1 แนวคดิสขุภาพประชากรโลก 

1.2 การเปล่ียนแปลงของปัญหาสขุภาพประชากรโลก 

1.3  ความเช่ือมโยงระหวา่งสขุภาพประชากรโลกกบัระบบสขุภาพไทย 

1.4 เปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

2. การลงทนุด้านสขุภาพ 

2.1 แนวคดิและวิธีการลงทนุด้านสขุภาพ 

2.2. ความท้าทายในการบริหารจดัการด้านสขุภาพ 

3. ความร่วมมือด้านสขุภาพและสาธารณสขุระหวา่งประเทศ 

3.1 ความตกลงของอาเซียน  

3.2 แผนยทุธศาสตร์เพ่ือรองรับความตกลงอาเซียน 
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1. สุขภาพประชากรโลก 
มีความพยายามท่ีจะอธิบายความหมายสุขภาพประชากรโลก (Global health) 

คอลลิน (Collin, 2005) ชีว้่า สุขภาพประชากรโลกเป็นการเปล่ียนจากงานสาธารณสุข

ระดับชาติ ไปสู่สุขภาพทั่วโลกเกิดขึน้ซึ่งตัวกําหนดสุขภาพหรือผลลัพธ์ของสุขภาพ (the 

determinants of health) ผลลัพธ์ด้านสุขภาพหลีกเล่ียง (health outcomes circumvent) 

การทําให้เสียหายหรือลบเลือนไปขอบเขตดนิแดนของประเทศ (the territorial boundaries of 

states) และเกินความสามารถของประเทศเด่ียวๆ ท่ีจะอยูอ่ยา่งประเทศเดียว [2] 
 

1.1 แนวคดิสุขภาพประชากรโลก 
สขุภาพประชากรโลกเป็นแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัวิวฒันาการ (a concept in evolution) 

เคล่ือนย้ายจากระดบั 1 “การแพทย์เขตร้อน” ในยุคอาณานิคม สู่ระดบั 2 “สุขภาพระหว่าง

ประเทศ”ในยุคสงครามเย็น เปล่ียนผ่านมาในสุขภาพประชากรโลก ระดบั 3 “การช่วยเหลือ

พฒันา”ของประเทศท่ีมีรายได้สงู ได้แก่ ประเทศในยโุรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา เน้นศกึษาใน

พืน้ท่ี (Study sites) เป็นชีวการแพทย์ (biomedical) โรคติดเชือ้ (Infectious diseases) การ

ทดลองเชิงคลินิก ระบาดวิทยา และการนําไปใช้ในพืน้ท่ี (Clinical trials, epidemiology, 

implementation) การเคล่ือนไปในสขุภาพประชากรโลกระดบั 4 สู ่“โลกาภิวตัน์” คณุลกัษณะ

ระดบั 4 นีต้้องเป็นการกระจายความรู้ วิชาการ เชือ้ ทัว่โลก (Worldwide) มีศนูย์วิชาการท่ีเป็น

เลิศ (Centres of excellence) สหวิทยาการ (Multi-disciplinary) ประเด็นสขุภาพกว้างขวาง 

(Broad health issues and disparities) และเตม็ศกัยภาพของการค้นพบไปสูก่ารนําไปใช้จริง 

(Full spectrum of translation from discovery to implementation science) [3]  

 

 
แผนภาพ ววิตันาการของสขุภาพ 

ท่ีมา    Peter Piot Global Health 4.0  CUGH Seattle 2010  
 

สุขภาพประชากรโลกเป็นสุขภาพของประชากรในบริบทของโลกและไปไกลกว่า

มมุมองและความกงัวลของแตล่ะประเทศ ปัญหาสขุภาพท่ีอยูเ่หนือขอบเขตความสามารถของ
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ประเทศ หรือมีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกท่ีสําคญั มกัจะได้รับการกําหนดไว้ 

เป็นพืน้ท่ีในการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติท่ีมีความสําคัญในการปรับปรุงสุขภาพ ดังนัน้ 

สขุภาพประชากรโลกเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการปรับปรุงสขุภาพของประชากรทัว่โลก รวมทัง้การลด

ความแตกตา่งและความคุ้มครองจากภยัคกุคามด้านสขุภาพทัว่โลก 

ดังนัน้ การแก้ไขปัญหาสุขภาพของโลกท่ีดีท่ีสุดจึงจําเป็นต้องใช้ความร่วมมือของ

ผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพหรือใช้ความเป็นหุ้ นส่วนระหว่างสหวิชาชีพทาง

สขุภาพในการดําเนินการซึง่ประเทศตา่งๆ สามารถเรียนรู้ด้วยกนั เรียนรู้จากกนั และเรียนรู้ซึง่

กันและกันจากประสบการณ์ของประเทศอ่ืน ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการทํางาน

ของสหวิชาชีพเพ่ือยกระดับการให้บริการสุขภาพอันจะนําไปสู่การปรับปรุงผลลัพธ์ด้าน

สขุภาพของโลก ทัง้วิธีการแพร่กระจายของเชือ้โรค วิธีการรักษาและการควบคมุโรค เป็นต้น 

ความเป็นหุ้นสว่นความร่วมมือนี ้นอกจากจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาสขุภาพแบบไร้พรมเขต

แดน รวมถึงการช่วยเหลือคุ้มครองประเทศตา่ง ๆ จากภยัคกุคามด้านสขุภาพแล้ว ยงัก่อให้เกิด

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ รับบริการกับนกัวิชาการ/ผู้ เช่ียวชาญ ส่งผลให้เกิดการ

ปรับปรุงผลลพัธ์ด้านสขุภาพของประชากรโลก ซึง่จะช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชากร

โลกและสง่เสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจของโลกตอ่ไป 

แนวคดิเก่ียวกบัสขุภาพประชากรโลกมีหลายมมุมอง ดงันี ้[4] 

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ท่ี

โรคภัยไข้เจ็บมันก็โลกาภิวัตน์ด้วย แม้แต่โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable Diseases: 

NCD) เพราะไม่ได้เกิดจากเชือ้โรค มันก็สามารถ “ระบาด” ไปด้วยกันทั่วโลก ผ่านทาง

กระบวนการโลกภิวตัน์ของพฤติกรรม วิถีการดํารงชีวิต และวิถีการตลาดหรือเศรษฐกิจทุน

นิยม เช่น โรคอ้วน (Obesity) เป็นหนึ่งของความท้าทายทางสขุภาพท่ีเก่ียวข้องเกิดขึน้ในช่วง

สองทษวรรษท่ีผ่านมา การเพิ่มการบริโภคของไขมนั ความหวาน อาหารท่ีมีพลงังานมาก และ

อาหารท่ีผ่านกระบวนการ (highly processed foods ซึง่บคุคลก็ใช้พลงังานลดลง จึงเช่ือว่ามี

ภาวะโรคอ้วนระบาด (the global obesity epidemic) [5]  

2. การต่อสู้ ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศร่ํารวยท่ีมีธุรกิจ

เก่ียวพนักับผลิตภณัฑ์ยา (ซึ่งเป็นคณุแก่สขุภาพของผู้คน) และมีธุรกิจเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็น

พิษต่อสุขภาพ (เช่นยาสูบ สุรา สารเคมีเป็นพิษ) กับประเทศกําลงัพฒันา ท่ีต้องการพัฒนา

สขุภาพของผู้คนเป็นหลกั  
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3. ประเทศร่ํารวยมองระบบสขุภาพจากสองเปา้หมาย คือ เปา้หมายท่ีสขุภาพของ

คน และท่ีเปา้หมายการทํามาหากินจากการผลิตยา หรือสินค้าอ่ืนๆ ด้านสขุภาพ แต่ประเทศ

ยากจนมองท่ีเปา้หมายเดียว คือเปา้หมายสขุภาพของคนเป็นหลกั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพประชากรโลกอย่างเป็นทางการท่ีสดุคือ องค์การ

อนามยัโลก และในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาได้เกิดเงินทนุโลก (Global Fund) ซึง่ทํางานแคบขึน้ คือ 

เฉพาะด้านโรคเอดส์ วณัโรค และมาลาเรีย และยงัมีหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศท่ี

เข้ามาสนใจสขุภาพประชากรโลกมากขึน้จนดเูหมือนบทบาทขององค์การอนามยัโลกลดลงไป 

ทางเลือกใหม่ในการรายงานสุขภาพของโลก ช่ือองค์กร “จับตาสุขภาพในระดับ

โลก” (Global Health Watch) เพ่ือส่งเสริมการเข้ามีส่วนร่วมของผู้คนและองค์กรภาคประชา

สงัคมให้มากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ เป็นเวทีเปิดเพ่ือการสร้างความร่วมมือของผู้ เช่ียวชาญด้าน

สาธารณสุข องค์กรเอ็นจีโอ นักเคล่ือนไหวด้านประชาสังคม กลุ่มชุมชน คนทํางานด้าน

สขุภาพ และนกัวิชาการ   
 

1.1.1 แนวคดิสุขภาพประชากรโลกคืองานสาธารณสุข 
เม่ือปีท่ีแล้วในวารสารแลนเซ็ท (Lancet) เจฟฟรีย์ คอฟแลนด์ (Jeffrey Koplan) และ

คณะ[6] ให้นิยามใหม่เพ่ือสุขภาพและเสนอความแตกต่างระหว่างสุขภาพประชากรโลก 

สุขภาพระหว่างประเทศ และสาธารณสุขของประชาชน ความพยายามท่ีจะจําแนกความ

ขดัแย้งท่ีความแตกตา่งกนัระหวา่งสขุภาพประชากรโลกและสขุภาพของสาธารณะ [7]  

สขุภาพประชากรโลกคือ… "พื้นที่สําหรับการศึกษา วิจัย และการปฏิบติั 

ซ่ึงใหค้วามสําคญัในการปรับปรุงสขุภาพและการเข้าถึงความเป็นธรรมทางสขุภาพ

ถ้วนหน้า ทัว่โลก สขุภาพประชากรโลกเนน้ปัญหาสขุภาพข้ามประเทศ ตวักําหนด 

ผลกระทบ และข้อสรุป ที่เกี่ยวข้องกับสหสาขาวิทยาการ ภายในวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และนอกขอบเขตวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส่งเสริมการทํางานร่วมกัน

แบบสหวิทยาการและการสงัเคราะห์งานการปอ้งกนัโดยใชฐ้านประชากรทีร่วบรวม

ข้อ มู ลระดับค ลิ นิ ก " Global health is... “an area for study, research, and 

practice that places a priority on improving health and achieving equity in 

health for all people worldwide. Global health emphasises transnational 

health issues, determinants, and solutions; involves many disciplines 

within and beyond the health sciences and promotes interdisciplinary 
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collaboration; and is a synthesis of population-based prevention with 

individual-level clinical care.” [8]  

                                             ท่ีมา CUGH –USA   Koplan et al. (2009) 

สขุภาพประชากรโลก” (Global Health) คือ สุขภาพของประชากรในบริบทของโลก

และไปไกลกวา่มมุมองและความกงัวลของแตล่ะประเทศ ปัญหาสขุภาพของโลกจึงเป็นปัญหา

ท่ีอยู่เหนือขอบเขตความสามารถของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลก 

เช่น ปัญหาจากโรคติดเชือ้เอชไอวี (HIV) การเสียชีวิตจากมาเลเรีย โรคไข้เลือดออก การติด

เชือ้อจุจาระร่วง การขาดสารอาหารในเด็กอายต่ํุากวา่ 5 ปี ในประเทศกําลงัพฒันา เป็นต้น ซึง่

ปัญหาเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและสญูเสียชีวิตของประชากรเป็นจํานวนหลายล้าน

คนในแตล่ะปี [9]  

คําท่ีใช้แทนคําว่า “สุขภาพประชากรโลก” อาจเป็นคําว่า การเจรจาต่อรอง การทูต 

(Global Health Diplomacy) ความมั่นคงสุขภาพประชากรโลก (Global Health Security) 

นโยบายสุขภาพประชากรโลก (Global Health Policy) มีความแตกต่างกันระหว่าง สขุภาพ

ประชากรโลก สุขภาพระหว่างประเทศ และ สาธารณสุข (Global Health vs International 

health vs Public Health) [10-11]  
 
ตาราง 13.1 เปรียบเทียบสขุภาพประชากรโลก สาธารณสขุระหวา่งประเทศ และ 

                  สาธารณสขุ 
สขุภาพประชากรโลก (Global 

Health)  

สขุภาพระหวา่งประเทศ

(International Health) 

สาธารณสขุ (Public Health) 

ปัญหาสขุภาพท่ีสามารถก้าวข้าม

เขตแดนของประเทศ (Health 

issues that can transcend 

national boundaries) 

เน้นประเดน็ปัญหาสขุภาพของ

ประเทศอ่ืน ๆ มากกวา่ประเทศ

ตน เอง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ประเทศท่ีมีรายได้ต่ําและ

รายได้ปานกลาง (Health 

issues of countries other 

than one’s own, especially 

those of low-income and 

middle-income  

ประเดน็สขุภาพเฉพาะชมุชน 

หรือประเทศ (Health issues 

of a particular community 

or country) 

ต้องการความร่วมมือระดบัโลก ต้องการความร่วมมือเพียง 2 นํานโยบายมาปฏิบติั
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สขุภาพประชากรโลก (Global 

Health)  

สขุภาพระหวา่งประเทศ

(International Health) 

สาธารณสขุ (Public Health) 

requires global cooperation  ประเทศ (requires bi-national 

cooperation) 

ภายในประเทศ (Implement 

within country)  

ความเป็นธรรมทางสขุภาพ

ทา่มกลางประเทศตา่งๆ และการ

เข้าถงึทกุคน (Health equity 

among nations and for all 

people)  

ช่วยเหลือคนในประเทศตา่งๆ 

(Seeks to help people of 

other nations) 

ความเป็นธรรมทางสขุภาพ

ภายในประเทศหรือชมุชน 

(Health equity within a 

nation or community)  

ใช้วิทยาการหลายสาขาทัง้ภายใน

และนอกขอบเขตสาขา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ (Highly 

interdisciplinary and 

multidisciplinary within 

and beyond health sciences)  

ใช้สาขาวิทยาการไมม่าก  

ไมเ่น้นสหสาขาวิทยาการ (A 

few disciplines but has not 

emphasized 

multidisciplinary) 

สง่เสริมวิธีการสหสาขา

วิชาชีพโดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ภายในวิทยาศาสตร์สขุภาพ

และสงัคมศาสตร์ 

(Encourages 

multidisciplinary 

approaches, particularly 

within health sciences and 

with social sciences)  

ท่ีมา J Koplan et al, Towards a common definition of global health Lancet 2009; 373: 1994  

 
1.1.2 งานของสาธารณสุขโลก  

งานสําคญัของสาธารณสขุโลก (global public health) เน้นสขุภาพของประชาชนใน

ฐานะท่ีเป็นประชาชนท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม ในขณะท่ีการประยุกต์ต้องปรับ

ตามบริบท เน้นท่ีสขุภาพประชากรไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบแข่งขนักบัต่างประเทศในระบบ

สขุภาพประชากรโลก 

การแพทย์และการดูแลทางคลินิกยังคงเป็นเสาหลักสําคัญของระบบสุขภาพ แต่

ผลตอบแทนท่ียิ่งใหญ่ต้องเน้นการบรูณาการสหสาขาวิชาชีพ วิธีการปอ้งกนัท่ีมุ่งเน้นในชมุชน

เช่นเดียวกับในคลินิก ในสหรัฐอเมริกาพฤติกรรมของมนุษย์ร้อยละ  40 มีความเส่ียงในการ

เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรในขณะท่ีสภาพแวดล้อมทางสงัคมและการทํางานร้อยละ 20 การดแูล

สุขภาพช่วยได้ร้อยละ 10 ของผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (ส่วนท่ีเหลือคือคําอธิบายของลักษณะ
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พนัธุกรรม) [12] ในขณะเดียวกนั จํานวนเงินท่ีลงทนุในการปอ้งกนัก่อให้เกิดผลตอบแทนจาก

การลงทนุถึงหกเท่า [13]  

สถาบันสาธารณสุขยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าในการให้ความรู้แก่ผู้ เช่ียวชาญด้าน

สขุภาพประชากรโลกท่ีต้องเตรียมเผชิญหน้ากบัภาระโรคทัว่โลก นกัวิชาการ ชุมชนเป็นผู้ นํา

ระบบและวิธีการศาสตร์ของการป้องกันและใช้หลกัฐานวิจยัเพ่ือแทรกแซงและเช่ือมสมัพนัธ์

กบัชมุชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และรัฐบาล 

งานสําคญัของสาธารณสขุโลก  (global public health) 

• ความเช่ือวา่สขุภาพประชากรโลกคือสาธารณสขุ สาธารณสขุคือสขุภาพประชากรโลก 

• ทุกคนควรมีสุขภาพท่ีดี ให้ความสําคัญกับความต้องการของประชากรกลุ่มท่ี

เปราะบางท่ีสดุและความมุง่มัน่ขัน้พืน้ฐานให้สขุภาพเป็นเร่ืองสทิธิมนษุยชน 

• ความเช่ือในมมุมองโลก (global perspective) เม่ือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทาง

วิทยาศาสตร์และการแปลงความรู้สู่การปฏิบัติท่ีไม่ถูกจํากัด ด้วยขอบเขตทาง

การเมือง แต่มีความสําคัญกับประเด็นบริบทท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยการ

ออกแบบหรือทางเลือกของการแทรกแซงหรือระบบสขุภาพ 

• วิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการสง่เสริมสขุภาพ และการปอ้งกนัโรคท่ีตรวจสอบปัจจยั

ในวงกว้างของสขุภาพ รวมถึง แต่ไม่จํากดั เฉพาะการส่งมอบการดแูลทางการแพทย์

และสร้างวิธีการแบบบรูณาการในคลนิิก ชมุชน และรัฐบาล 

• มุ่งมัน่ในแนวทางสหวิทยาการ และการทํางานเป็นทีม ทํางานร่วมกนัในการวิเคราะห์

ปัญหาของประชากร ความกังวลทั่วโลก เช่น การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ

ประเด็นข้ามสหวิทยาการ เช่นโรคในสตัว์ และสขุภาพของมนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัความ

ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างแพทย์สาธารณสขุ สตัวแพทยศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

อีกมากมาย 

• การแทรกแซงระบบในหลายระดบัท่ีนําไปใช้กบังานแบบโต้ตอบประเด็นธรรมาภิบาล

สงัคมและสขุภาพ กํากบัดแูลความรับผิดชอบขององค์กรและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม

และปัจจยัเส่ียงทางชีวภาพเป็นกญุแจสําคญั 

• กรอบท่ีครอบคลมุสําหรับการจดัหาเงินทนุและโครงสร้างนโยบายสขุภาพและบริการ

ท่ีสนับสนุนการป้องกันชุมชนระดับคลินิกและบูรณาการกับการส่งมอบการดูแล

สขุภาพ และความสมดลุของแพทย์ พยาบาลและผู้ให้บริการอ่ืน ๆ 
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ในปี ค.ศ.2003 ท่ีประชุมสมชัชาองค์การอนามยัโลก (World Health Assembly) ซึ่ง

เป็นองค์กรเคล่ือนไหวด้านสุขภาพของภาคประชาชน (People’s Health Movement, PHM) 

เครือข่ายพันธมิตรเพ่ือการประเมินความเท่าเทียมกันในระดบัโลก (Global Equity Gauge 

Alliance, GEGA) และเม็ดแอคท์ (Medact) ได้ปรึกษาหารือในเร่ืองความจําเป็นท่ีภาคประชา

สงัคม จะทําการผลิตรายงานด้านสขุภาพในระดบัโลกท่ีเป็นทางเลือกใหม่ ซึง่ท่ีประชมุเห็นว่า 

รายงานด้านสขุภาพขององค์การอนามยัโลกเองมีไมเ่พียงพอ และเห็นว่าควรรายงานพุ่งเปา้ไป

ท่ีความยตุธิรรมในสงัคมและแนวการทํางานท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง จงึทําให้เกิดโครงการ

ท่ีมีช่ือวา่ จบัตาสขุภาพในระดบัโลกขึน้ (Global Health Watch: GHW) [14] 

เปา้หมายก็คือ  

1. สง่เสริมสทิธิมนษุยชนอนัเป็นฐานของนโยบายด้านสขุภาพ  

2. ถ่วงดลุมิตคิวามคดิท่ีผลกัดนัโดยตลาดและการเปิดเสรี  
3. เปล่ียนวาระด้านนโยบายสุขภาพเพ่ือทําให้เห็นว่าอุปสรรคกีดขวาง

ทางด้านการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่สขุภาพ  

4. ขยายสิทธิขยายเสียงของคนชายขอบท่ีได้รับผลกระทบและขาดหายไป
จากมิตทิางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม  

5. ส่งเสริมยุทธศาสตร์การประเมินความเท่าเทียมกัน (Equity Gauge 

Strategy) 

6. โครงการริเร่ิมเน้นท่ีการปฏิบัติเพ่ือลดความไม่เท่าเทียมกันผ่านการ
รณรงค์เชิงนโยบาย 

7. การช่วยเหลือผู้ อ่ืนทั่วโลกเพ่ือการเช่ือมโยงงานวิจัยให้เข้ากับการ
ปฏิบตักิารท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและทางสงัคม

อยา่งมีประสทิธิผล 
 
1.2 การเปล่ียนแปลงของปัญหาสุขภาพประชากรโลก 
ความเป็นเมืองในพืน้ท่ีต่าง ๆ ทั่วโลกมีมากขึน้ รายงานขององค์การอนามัยโลก

เก่ียวกับตัวกําหนดทางสังคมต่อสุขภาพ  (the social determinants to health) โดยคาด

ประมาณว่า คร่ึงหนึ่งของคนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองประมาณ 3 พนัล้านคนท่ีอาศยัอยู่ในเมือง ต่ํา

กว่าหนึ่งพนัล้านอาศยัอยู่ในสลมั [15] โรคติดต่อมีเชือ้และภาวะทุพโภชนาการ (Infectious 

diseases and undernutrition) จะยังคงมีต่อเน่ืองในพืน้ท่ีเฉพาะและกลุ่มในพืน้ท่ีต่างๆ ทั่ว
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โลก อย่างไรก็ตาม ความเป็นเมือง โดยตวัมนัเองจะสร้างปัญหาสขุภาพประชากร โดยเฉพาะ

ประชากรท่ียากจนในเขตเมือง ตอ่เน่ืองด้วยโรคไร้เชือ้ ความบาดเจ็บ โรคท่ีเกิดจากการด่ืมสรุา

และยาเสพตดิ และผลกระทบตอ่ภยัพิบตัขิองระบบนิเวศน์ [16] 

จากการศึกษาในบทก่อน ๆ พอให้ผู้ศึกษาได้เห็นปัญหาสขุภาพของประเทศ ภมูิภาค 

และโลก พอสรุปได้ ดงันี ้

- ภาวะคกุคามจากโรค (Threats from diseases) ได้แก่ การระบาดของโรคระบาด 

(โรคซาร์ส H1N1, H5N1) การดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง (อบุตัิการณ์ท่ีสงูขึน้ของ

โรคติดต่อไร้เชือ้ NCDs) การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างประชากร (สดัสว่นท่ีสงูขึน้

ของผู้สงูอาย ุไปสูอ่บุตักิารณ์ท่ีสงูขึน้ของโรคเรือ้รัง) 

- ภาวะโลกร้อน  (Climate changes) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีต่อสุขภาพ (โรค ความเครียดความร้อน) ผู้ เล่นในเวทีสุขภาพ

ประชากรโลก (Global health actors) ผู้ เล่นเล่นเกินกว่าท่ีภาคสุขภาพทั่วไป 

(ภาคประชาสงัคม องค์การระหวา่งประเทศ) นโยบายตา่งประเทศและสขุภาพ  

- อาหารปลอดภัยและความมั่นคง  Food safety (chemical contamination, 

disease contamination) and food security  

- ผลกระทบจากการค้าข้ามชาติ (Impacts of international trade) อิทธิพลจาก

การค้าเสรี การย้ายถ่ินของแรงงานสุขภาพ (Migration of health workforce ) 

การย้ายของผู้ ป่วยต่างประเทศ (Mobility of international patients) การย้ายถ่ิน

และสุขภาพของผู้ ย้ายถ่ินตามชายแดน ( Health of migrants along borders) 

และการสง่ผา่นโรค (Disease transmission) 

นอกจากนี ้รายงานของธนาคารโลกได้เสนอความช่วยเหลือด้านเงินกู้ ยืมและข้อมูล

ให้แก่ภมูิภาคต่าง ๆ ในการศึกษาสถานะทางสขุภาพ เพ่ือช่วยให้การพฒันาแผนทางสขุภาพ 

ดงันี ้[17]  

ในแต่ละภูมิภาค มีปัญหาด้านสุขภาพท่ีแตกต่างกันออกไป ความท้าทายด้าน

สาธารณสุขในทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารายังประสบอยู่ เป็นเร่ืองของ

โรคติดต่อชนิดต่าง ๆ รวมถึงเอดส์ มาลาเรีย โรคท้องร่วงรุนแรงและโรคปอดบวม โดยโรคสอง

ชนิดหลงันีเ้ป็นสาเหตใุห้เด็กเสียชีวิตมากท่ีสดุ ส่วนการควบคมุการระบาดของเชือ้มาลาเรีย

ด้วยการใช้มุ้ งเคลือบยาฆ่าแมลงและการฉีดยากันยุงภายในบ้านได้ผลอย่างมากและการ

เข้าถึงยาต้านเชือ้ไวรัสเอชไอวีช่วยรักษาชีวิตผู้ ป่วยเอาไว้ได้จํานวนมาก 
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นอกจากนี ้อบุตัเิหตทุางรถยนต์ก็เป็นสาเหตกุารเสียชีวติหลกัไมเ่ฉพาะในแอฟริกาทาง

ใต้ทะเลทรายซาฮารา แต่ในเกือบทุกทวีปท่ีธนาคารโลกได้ทําการศึกษา ซึ่งพบว่า จํานวน

ผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอบุตัิเหตทุางรถยนต์เพิ่มขึน้อย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่ามีจํานวน

รถยนต์ในท้องถนนเพิ่มขึน้อย่างมาก ขณะท่ีการลงทุนพัฒนาถนนยังต่ําและมาตรการเพ่ือ

ความปลอดภยัในการขบัข่ีมีไมเ่พียงพอ 

สว่นในพืน้ท่ีของทวีปแอฟริกาทางเหนือกบัตะวนัออกกลางมีลกัษณะของปัญหาด้าน

สขุภาพแตกตา่งจากทวีปแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารา ในพืน้ท่ีทัง้สองจดุดงักลา่ว มี

ปัญหาสขุภาพท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นโรคเรือ้รัง ความดนัโลหิตสงู โรคท่ี

เกิดจากวยัท่ีสงูขึน้และวิถีการใช้ชีวิต 

พืน้ท่ีในแอฟริกาตอนเหนือกบัตะวนัออกกลางทัง้ ซีเรีย ลิเบีย และอียิปต์ได้รับวิกฤติ

ทางการเมืองและความรุนแรงมาระยะหนึ่งเเล้ว ปัญหาความขดัแย้งนีมี้ผลกระทบโดยตรงต่อ

สุขภาพของประชากร ส่วนทางด้านเอเชียใต้ มีความคืบหน้าในการควบคุมโรคติดต่อและ

สุขภาพมารดา แต่ก็ประสบปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ ปัญหาทุร

โภชนาการในเดก็ 

ทางด้านภมูิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก ธนาคารโลกพบว่า มีอตัราการการเกิด

โรคเบาหวานสงูท่ีสดุในโลกและอตัราการเสียชีวิตจากอบุตัเิหตทุางรถยนต์สงูท่ีสดุด้วย 

ส่วนในยโุรปตะวนัออกและเอเชียกลาง ธนาคารโลกชีว้่า ปัญหาสขุภาพสืบเน่ืองจาก

การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกับการระบาดของโรคติดต่อ อาทิ 

เอดส์ 

ในทวีปอเมริกาใต้และประเทศในแถบทะเลเเคริบเบียน คนป่วยเพิ่มขึน้อย่างมากจาก

โรคหัวใจท่ีเกิดจากปริมาณเลือดไหลเวียนไปเลีย้งหัวใจน้อยลง โรคซึมเศร้าและอาการปวด

หลงั 

ข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นนีจ้ะนําไปใช้ในการประเมินความสําเร็จของโครงการ

สขุภาพท่ีเรียกว่า Millennium Development Goals ท่ีใกล้จะสิน้สดุภายในอีกสองปีและเพ่ือ

ใช้ในการช่วยตดัสนิใจวา่จะมีแผนสขุภาพอนัใหมแ่บบใดขึน้มาใช้ทดแทน [18]  

 
1.3  ความเช่ือมโยงระหว่างสุขภาพประชากรโลกกับระบบสุขภาพไทย 
“ตามคําจํากดัความขององค์การอนามยัโลก สขุภาพ หมายถึง สขุภาวะทีส่มบูรณ์ทัง้ทาง

กาย ทางใจ และทางสงัคม และได้เติมสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไปด้วย สุขภาวะทางจิต
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วิญญาณมีความสําคญัย่ิง เพราะในการทําความดี หรือทําส่ิงที่มีคณุค่าสูงส่ง มนษุย์จะประสบ
ความสขุอนัประณีต เป็นความสขุทกุอณูของร่างกาย สขุภาวะทีส่มบูรณ์ทัง้ทางกาย ทางใจ และ
ทางปัญญา หมายถึงความถูกต้องสูงสดุทุกๆ ด้าน ความถูกต้องสูงสดุ คือ บรมธรรม เมื่อเป็น
เช่นนี้ การส่งเสริมสขุภาพจึงเป็นภารกิจอนัย่ิงใหญ่ของมนษุย์ เพราะส่ิงที่เป็นยอดปรารถนาของ
มนษุย์ร่วมกนัทัง้โลกคือสขุภาวะ” 

   (ประเวศ วะสี  จาก คํานําปฏิรูปแนวคิดคนไทย: สขุภาพมิใช่โรงพยาบาล 2541) 
 
จากคํานําข้างต้นท่ีท่านศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เขียนในหนงัสือปฏิรูปแนวคิดคนไทย: 

สขุภาพมิใช่โรงพยาบาล เห็นได้ว่า ประเทศไทยได้ใช้เวลาปฏิรูประบบสขุภาพกนัมานานพอควร 
อย่างไรก็ตาม สขุภาพเป็นเร่ืองของวิถีชีวิต วฒันธรรม การสร้างสขุภาพการจดัการสิ่งท่ีเอือ้ให้ทุก
คนมีสขุภาพดี  เก่ียวข้องกบัทุกภาคส่วนและเก่ียวข้องกบัทุกคน  บุคคล ครอบครัว ชุมชน สงัคม
กรอบนิยามสขุภาพครอบคลมุถึงเร่ืองการรักษาพยาบาล การปอ้งกนัโรค การสง่เสริมสขุภาพ และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมถึงการเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือและคา่นิยมของสงัคม หรือแม้แต่การปกครองด้วย รวมถึงแนวโน้ม
คุณภาพการทํางานท่ีมีคุณภาพ ไม่เว้นแต่คุณภาพในระบบสุขภาพ คุณภาพเช่ือมโยงกับ
มาตรฐาน จริยธรรม การตอบสนองความต้องการอนันําไปสูค่วามพึงพอใจองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ
การดํารงชีวิต  

แตเ่ดิมมีแนวคดิว่าสขุภาพเป็นเร่ืองเก่ียวกบัโรคภยัไข้เจ็บหรือเป็นภาระหน้าท่ีของวิชาชีพ
ตา่ง ๆ เท่านัน้ แตส่ขุภาพในความหมายใหม่ คือ  "การสร้างสขุภาพ" โดยโรคท่ีปอ้งกนัได้มีจํานวน
ลดลง หยุดการทําลายสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล และการฟืน้ฟูสมรรถภาพสร้างระบบสนบัสนนุชีวิตของมนษุย์ให้ดีขึน้กรอบนิยาม
สขุภาพมีความกว้างขึน้เพราะเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือและคา่นิยมของสงัคม มองวา่บคุคลเป็นผู้ กําหนดสภาวะสขุภาพของตนแล้ว ก็
จะเกิดการเปล่ียนแปลง "สภาวะสขุภาพ" ขึน้ได้ 

องค์การอนามัยโลกได้ให้คํานิยามคําว่า “สุขภาพ” ในความหมายกว้างขึน้ว่า สุขภาพ 
หมายถึง สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางกาย ทางจิต และทางสงัคม (WHO 2002) ระบบสุขภาพคือ
ระบบความสัมพันธ์ทัง้มวลท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ โดยมีขอบเขตและความหมายท่ีกว้างขวาง
เก่ียวข้องกบัเหตแุละปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลเก่ียวข้องกระทบกบัสขุภาพมากมายหลายด้าน ทัง้ปัจจยั
ด้านบคุคล  ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมและปัจจยัด้านระบบบริการสขุภาพ  องค์การอนามยัโลกได้
เสนอกรอบแนวคิดเพ่ือการปฏิบัติ (WHO’s Framework for Action) ให้กับสมาชิกขององค์การ
อนามัยโลกทั่วโลก โดยผ่านทางเลขานุการขององค์กรอนามัยโลก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของระบบสุขภาพท่ีดีท่ีสุดคือ
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ผลกระทบต่อผลลพัธ์สขุภาพ กรอบแนวคิดนีทํ้าให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดเก่ียวกับความ
ท้าทายของท่ีแตล่ะประเทศกําลงัเผชิญหน้าอยู่ และขัน้ตอนตา่งๆ ในการตอบสนองของหน่วยงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ (WHO, 2007) กรอบแนวคิดของระบบสุขภาพขององค์กรอนามัยโลก (WHO 
Health System Framework) ประกอบด้วยระบบสุขภาพ 6 ด้าน (The Six Building Blocks of a 
Health System) (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ 2552) ได้แก่ 

1. การให้บริการสุขภาพท่ีดี (Service Delivery) คือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย การให้สิ่งจดักระทําโดยบุคลากรทัง้ด้านสขุภาพและไม่ใช่ด้านสุขภาพมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนไมว่า่ใคร เม่ือใด และท่ีไหน โดยใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั 

2. ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานทํางานเพ่ือตอบสนอง (Health Workforce) ให้ความยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุความสําเร็จต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพท่ีเป็นไปได้อย่างดีท่ีสุด โดยใช้
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม ได้แก่ มีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอ มีการกระจาย
อยา่งเหมาะสม บคุลากรมีความสามารถในการทํางาน สามารถตอบสนอง และทําให้เกิดผลงาน 

3. การมีระบบสารสนเทศด้านสขุภาพ (Information) ท่ีทําหน้าท่ีได้ดี เป็นสิง่หนึง่ซึง่ทํา
ให้เกิดความมั่นใจในการทํางาน การวิเคราะห์ และการใช้สารสนเทศในตวักําหนดทางสุขภาพ 
ระบบสขุภาพ และสถานะสขุภาพท่ีเช่ือถือได้และทนัเวลา 

4. ความมั่นใจในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัคซีน และเทคโนโลยีท่ีจําเป็น 
(Medical Products, Vaccine & Technologies) การทําหน้าท่ีของระบบสุขภาพท่ีดีทําให้เกิด
ความไว้วางใจในคณุภาพ ความปลอดภยั ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการใช้ท่ีคุ้ม
ทนุ 

5. ระบบการเงินการคลงั (Financing) ด้านสขุภาพท่ีดี การเพิ่มเงินลงทนุด้านสขุภาพ
ท่ีเพียงพอ ทําให้ประชาชนเช่ือถือวา่สามารถใช้บริการตามท่ีต้องการและปอ้งกนัการขาดแคลน 

6. ภาวะผู้ นํา และธรรมาภิบาล (Leadership/Governance) เก่ียวข้องกับกรอบ
แนวคิดนโยบายเชิงกลยุทธ์ท่ีมีอยู่ทําให้เกิดความมั่นใจ และเช่ือมโยงกับประสิทธิภาพของการ
ควบคมุดแูล การสร้างความร่วมมือ การจดัเตรียมข้อบงัคบั/กฎเกณฑ์และการสง่เสริมท่ีเหมาะสม 
การสนใจเก่ียวกบัการออกแบบระบบและมีความรับผิดชอบ 

การสร้างระบบสขุภาพทัง้ 6 ด้าน เพ่ือบรรลคุวามสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ ระบบสขุภาพ
ทัง้หมดสามารถนําไปปฏิบัติให้ลุล่วงตามหน้าท่ีพืน้ฐาน โดยการจัดเตรียมบริการพัฒนา
ผู้ปฏิบตัิงานด้านสขุภาพ และทรัพยากรท่ีสําคญัแหล่งอ่ืนๆ การหมนุเวียนและจดัสรรด้านการเงิน 
และความเช่ือมัน่ต่อภาวะผู้ นําด้านระบบสขุภาพและรัฐบาล เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน องค์การ
อนามัยโลกได้เน้นความสําคัญของระบบสุขภาพ และได้กําหนดหน้าท่ีตามกลุ่มของการสร้าง
ระบบสขุภาพ 6 ด้าน เน่ืองจากระบบสขุภาพมีความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายและเป็นพลวตั แต่ละ
สว่นของระบบสขุภาพมีความสมัพนัธ์กนัและมีหน้าท่ีร่วมกนัจงึจะเกิดประสทิธิภาพ  



 

ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ                                                                   การบริหารงานสาธารณสขุ/  439 

 

นอกจากนี ้ระบบสขุภาพยงัรวมไปถึงระบบการแพทย์และสาธารณสขุอีกหลายระบบ ท่ีมี
อิทธิพลในการรักษาพยาบาลของประชาชนสว่นใหญ่ตามพืน้ท่ีตา่งๆ เช่น ระบบการแพทย์พืน้บ้าน 
การแพทย์แบบจีน การแพทย์แบบอายุรเวท การแพทย์แผนไทย เป็นต้น ดงันัน้ เม่ือพิจารณาถึง
ระบบสขุภาพ จึงมีความจําเป็นท่ีต้องทําความเข้าใจระบบการแพทย์แบบตะวนัตกและแบบอ่ืนท่ี
เข้ามามีอิทธิพลด้วย 

สขุภาพถูกสร้างโดยประชาชน และประชาชนเป็นผู้ ได้รับผลจากสุขภาพนัน้ สุขภาพจะ
เกิดขึน้ได้ก็ด้วยความสนใจในตนเองและความใสใ่จตอ่ผู้ อ่ืน การบริหารงานสาธารณสขุท่ีเน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพปัจจัยและเง่ือนไขในการบริหารทรัพยากร และการจัดองค์การสาธารณสุข 
ขณะเดียวกัน ระบบสุขภาพนัน้ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากจากภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ องค์การ
พฒันาเอกชน และองค์การชมุชน การลงทุนทางสขุภาพเป็นภารกิจของรัฐเพ่ือให้เกิดสขุภาวะแก่
ประชาชน องค์ประกอบสําคญัของระบบสุขภาพประกอบไปด้วยการให้บริการ บุคลากร ระบบ
สารสนเทศด้านสขุภาพ ยาและเวชภณัฑ์ ระบบการคลงัด้านสขุภาพ และภาวะผู้ นํา และธรรมาภิ
บาล  

โลกในศตวรรษท่ี 21 “ระบบสขุภาพแนวใหม่”  ได้กลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในระบบฐาน
รากของสังคม ท่ีต้องการให้ “สุขภาพ” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทัง้มวล เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สขุภาพท่ีดีท่ีสดุสําหรับทกุคน โดยมีแนวคดิพืน้ฐาน อยูบ่นความเท่าเทียมกนั อยา่งมีเอกภาพ และ
เน้นการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน และมีเป้าหมาย
ปลายทางร่วมกัน คือ การมี “สขุภาพดีถ้วนหน้าภายในศตวรรษท่ี 21” (Health for all in the 21st 
century) ซึง่ต้องมีการปรับตวัภายใต้เง่ือนไขท่ีท้าทายสําคญัๆ (Rajat M Nag 2009)  

สําหรับประเทศไทย การดําเนินงานของภาครัฐในการขบัเคล่ือนประเทศให้เป็นไปตาม
เปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน สภาพฒัน์ในฐานะหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ือง
นี  ้ประเด็นแรกท่ีได้เข้าไปดําเนินการและทําการทบทวน เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) หรือ MDGs ท่ีทํามานัน้ โดย MDGs นัน้มี 8 เป้าหมาย ส่วน
ใหญ่เป็นด้านสงัคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการประเมิน เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ 
(MDGs)  15 ปีท่ีผ่านมานัน้ พบว่า มีทัง้ท่ีทําสําเร็จและไม่สําเร็จ เช่น เป้าหมายในส่วนของความ
ยากจนจะทําได้ดีในช่วงนัน้ สามารถลดความยากจนได้คอ่นข้างท่ีชดัเจน สว่นการศกึษากลายเป็น
เป้าหมายท่ีไม่สามารถกล่าวได้ว่าสําเร็จ เน่ืองจากยงัไม่สามารถทําให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดบัประถม หรือในระดบัมธัยม ซึง่จะโยงไปถึงเปา้หมายถดัมาเร่ืองความเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะ
ความเท่าเทียมกนัทางเพศ สามารถดําเนินการได้ดีให้เด็กไทยทัง้หญิงและชายได้เข้ารับการศกึษา 
เดก็หญิงได้รับการศกึษาดีขึน้มาก [20] 
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1.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) สู่

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals-
SDGs) ภายใต้กรอบสหประชาชาต ิ 

การจัดทําเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 
ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลกัท่ีต้องการบรรลแุละดําเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030  (พ.ศ. 
2573) มีดงันี ้

เปา้หมายหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืนภายหลงัปี ค.ศ. 2015 
1. การขจดัความยากจน 9. การประกอบอตุสาหกรรมอยา่งยัง่ยืน 
2. การขจดัความโหยหิว สร้างความมัน่คง
ทางอาหารและให้ทกุคนได้รับโภชนาการ
ท่ีเพียงพอรวมถึงการสง่เสริมการทํา
การเกษตรท่ียัง่ยืน 

10. การลดความไมเ่ทา่เทียมกนัภายใน
และระหวา่งประเทศ 
11. การพฒันาชมุชนเมืองท่ียัง่ยืน 
12. การผลติและการบริโภคท่ียัง่ยืน 

3. การมีสขุภาพท่ีดีในทกุช่วงอาย ุ 13.การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
4. การศกึษาอยา่งทัว่ถึงและมีคณุภาพ 
รวมถึงโอกาสการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต 

14. การอนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรทาง 
ทะเลอยา่งยัง่ยืน 

5. การเสริมสร้างศกัยภาพของสตรีและ
ความเท่าเทียมทางเพศ 

 15. การปกปอ้งและฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์
รวมถึงการยตุกิารสญูเสียความหลากหลาย 

6. นํา้ด่ืมนํา้ใช้ท่ีถกูสขุอนามยั ทางชีวภาพ 
7. การเข้าถงึบริการทางพลงังาน เช่น การ
เพิ่มการผลติพลงังานหมนุเวียน 2 เทา่ 

  16. สนัตภิาพ 
  17. แนวทางการดําเนินการและหุ้นสว่น 

8. การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน  
เช่น ยตุกิารใช้แรงงานเดก็ 

เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 

สําหรับเปา้หมายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ คือ เปา้หมายหลกัท่ี 3 การมีสขุภาพท่ีดีในทกุช่วง
อายปุระกอบด้วยเป้าหมายย่อยจํานวน 13 เป้าหมาย (Ensure healthy lives and promote well-
being for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวสัดิภาพท่ีสําคญัหลายประเด็น 
ตัง้แต ่การลดอตัราการตายของมารดาทัว่โลกถึงการพฒันาและการเข้าถึงวคัซีน โดยเน้นไปท่ีการ
ปฏิบตัติามกรอบอนสุญัญาขององค์การอนามยัโลก ดงัสาระท่ีอยูใ่นกรอบ 1.1  [21] 

 

กรอบแสดงเปา้ประสงค์ภายใต้ เปา้หมายท่ี 3 
3.1 ลดอตัราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ํากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน
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ภายในปี พ.ศ. 2573 
3.2 ยุติการตายท่ีป้องกันได้ ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี โดยทุก

ประเทศมุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้ต่ําถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลด
อตัราการตายในเด็กอายต่ํุากว่า 5 ปี ลงให้ต่ําถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วณัโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลย
และตอ่สู้กบัโรคตบัอกัเสบ โรคตดิตอ่ทางนํา้ และโรคตดิตอ่อ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.4 ลดการตายก่อนวยัอนัควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการ
ปอ้งกนัและการรักษาโรคและสนบัสนนุสขุภาพจิตและความเป็นอยูท่ี่ดีภายในปี พ.ศ. 2573 

3.5 เสริมสร้างการปอ้งกนัและการรักษาการใช้สารในทางท่ีผิด ซึง่รวมถึงการใช้ยา
เสพตดิในทางท่ีผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอนัตราย 

3.6 ลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงคร่ึงหนึ่ง 
ภายในปี พ.ศ. 2563 

3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการข้อมูล  การให้การศึกษาเก่ียวกับ
อนามยัเจริญพนัธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสานอนามยัเจริญพนัธุ์
ในยทุธศาสตร์และแผนงานระดบัชาต ิภายในปี พ.ศ. 2573 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเส่ียงทาง
การเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสขุจําเป็นท่ีมีคณุภาพ และเข้าถึงยาและวคัซีนจําเป็นท่ี
ปลอดภยัมีประสทิธิภาพ มีคณุภาพ และมีราคาท่ีสามารถซือ้หาได้ 

3.9 ลดจํานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากการปนเปือ้นและ
มลพิษทางอากาศ นํา้ และดนิ ให้ลดลงอยา่งมากภายในปี พ.ศ. 2573 

3.a เสริมการดําเนินงานของกรอบอนุสญัญาขององค์การอนามยัโลกว่าด้วยการ
ควบคมุยาสบูในทกุประเทศตามความเหมาะสม 

3.b สนบัสนนุการวิจยัและการพฒันาวคัซีนและยา สําหรับโรคติดตอ่และไมต่ิดตอ่
ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกําลงัพฒันา ให้มีการเข้าถึงยา และวคัซีนจําเป็นในราคาท่ี
สามารถซือ้หาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ท่ี
เก่ียวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นยํา้สิทธิสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ท่ีจะใช้
บทบญัญตั ิในความตกลงวา่ด้วยสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการค้าอยา่งเตม็ท่ี ใน
เร่ืองการผอ่นปรนเพ่ือจะปกปอ้งสขุภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3.c เพิ่มการใช้เงินท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและการสรรหา การพฒันา การฝึกฝน และการ
รักษากําลงัคนด้านสขุภาพในประเทศกําลงัพฒันา โดยเฉพาะประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุและ
ประเทศกําลงัพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็ 
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3.d เสริมขีดความสามารถสําหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกําลงั
พฒันาในเร่ืองการแจ้งเตือนลว่งหน้า การลดความเส่ียง และการบริหารจดัการความเสี่ยงด้าน
สขุภาพในระดบัประเทศ และระดบัโลก 

 
ความสําคญัในเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืนภายหลงัปี ค.ศ. 2018 หรือ พ.ศ 2561 (SDGs 

Post-2015 development agenda) [22] 
หลักการ ควรยดึประชาชนเป็นศนูย์กลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขจดั

ความยากจน เป็นเปา้หมายหลกั ครอบคลมุประชาชนจากทกุภาคสว่น ทัง้ในสว่นของกระบวนการ
จดัทํา เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนภายหลงัปี ค.ศ. 2015 และการนําไปปฏิบตัิ เพ่ือให้ได้รับการ
สนบัสนนุจากทกุภาคสว่น ให้ความสําคญัตอ่บทบาทของสตรีในการมีสว่นร่วมในวาระการพฒันา 
เรียนรู้จากประสบการณ์ของ MDGs และตอบสนองต่อสิ่งท้าทายท่ีเกิดขึน้ใหม่  เช่น การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และโรคติดตอ่อบุตัิใหม่/
อุบตัิซํา้ รวมถึงภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ดงันัน้ วาระการพัฒนาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 ควร
ครอบคลมุ 4 ประเดน็ ดงันี ้[23] 

1) Ensuring sustainability 
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนท่ีพ้นจากสภาวะยากจนแล้วต้องกลับไปเผชิญ

สถานะเดิม เน่ืองจากการไม่มีงานทําและการขาดรายได้ ดงันัน้ การเจริญเติบโตท่ียัง่ยืน ผ่านการ
สร้างงาน โดยเฉพาะการสร้างงานท่ีมีคณุค่าจึงมีความสําคญั รวมถึงการส่งเสริมการศกึษาท่ีเน้น
คณุภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  ความยัง่ยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม โดย
หัวใจหลักคือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่ีจะต้องคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะเหลือไปถึงคนรุ่นหลัง 
นอกจากนัน้ ยงัมีประเดน็สําคญัท่ีต้องพิจารณาคือ ความมัน่คงทางด้านนํา้ อาหาร และพลงังาน 

2) Building resilience 
เปา้หมายด้านสขุภาพ ซึง่ครอบคลมุถึงเปา้หมาย MDGs ท่ียงัคงไม่บรรลใุนปี พ.ศ. 2558 

และสําคัญต่อศกัยภาพของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสิ่งท้าท้ายใหม่ ๆ ดงันัน้ เป้าหมายการ
พฒันาท่ียัง่ยืนภายหลงัปี ค.ศ. 2015 นอกจากควรมีประเดน็เร่ืองการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าแล้ว ประเทศไทยควรมีบทบาทนําและสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อประเทศอ่ืนในประเด็น
อ่ืนๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ประเด็นด้านการบริหารจัดการความเส่ียงและบรรเทาภัยจากเหตุภัยพิบัติ เน่ืองจาก
ความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มขึน้ ทําให้การบรรลกุารพฒันาท่ียัง่ยืนต้องชะงกัหรือถดถอยลง  

3) Reducing inequality and promoting human rights 
การเข้าถึงคนจากทกุภาคสว่นในสงัคม  การยดึคนเป็นศนูย์กลาง  การให้ความสําคญักบั

การลดความไม่เป็นธรรมทางสขุภาพและสงัคมทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐจะต้อง
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ให้ความสําคัญเป็นพิเศษสําหรับกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง (Vulnerable groups) 
โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งยงัคงถูกละเลยอยู่มากและเพ่ือบรรลุการพฒันาท่ี
ครอบคลมุทกุภาคสว่นและลดความไมเ่สมอภาค 

4) Means of implementation 
การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล (good governance) และหลักนิติธรรม (rule of law)  

เป็นวิธีการนําไปสู่การพฒันาท่ีครอบคลมุและยัง่ยืน นอกจากนี ้จะไม่สามารถบรรลกุารพฒันาท่ี
ยัง่ยืนได้ หากประเทศไมมี่ความสงบสขุและสนัตภิาพ 

การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศโดย
สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสงัคม และนกัวิชาการ 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาไทยเผชิญปัญหาและความเส่ียงมากมาย ดงันัน้ การท่ีทํา SDGs จึง
มิได้ทําเพียงตอบสนองต่อองค์การสหประชาชาติ (United Nations) แต่ต้องการท่ีจะให้ SDGs 
เป็นตัวท่ีจะทําให้ประเทศก้าวข้ามความเส่ียง กับดักต่างๆ ไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนให้ได้ จาก
ปัญหานานาชนิดทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจสงัคม การเผชิญภาวะสงัคมสงูวยั หรือพบกบัปัญหา
คณุแมว่ยัใส และด้านสิง่แวดล้อม สภาพฒันาเศรษฐิกจและสงัคมแห่งชาตคิวรตัง้เปา้ให้เหมาะสม
กบัสภาพนิเวศให้ได้ เป็นเร่ืองท่ีเราจะต้องมุง่ไปท่ีเปา้นัน้ เพ่ือให้เกิดการพฒันาประเทศท่ียัง่ยืน 

นอกจากนัน้ การทํา SDGs ยงัทําให้ไทยมีโอกาสท่ีจะพฒันาร่วมกบัประเทศต่างๆ ได้ มี
การขบัเคลื่อนร่วมกนั เป็นพนัธมิตรกนั จงึทําให้ประเทศไทยต้องให้ความสําคญักบั SDGs 

 
2. การลงทุนด้านสุขภาพ 

ปัจจยัพืน้ฐานสูค่วามมัน่คงในการพฒันาประเทศก็คือการให้ความสําคญัตอ่การ

ลงทนุด้านสาธารณสขุและสร้างเสริมสขุภาพ ซึง่มีแนวคดิและวิธีการลงทนุ ดงันี ้

 
2.1 แนวคดิและวธีิการลงทุนด้านสุขภาพ 
ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกในการ

พัฒนาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ทําให้เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การทํา

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบรรลผุลสําเร็จตามตวัชีว้ดัเป้าหมาย

การพฒันาสหสัวรรษ [24]  

ท่ีผ่านมา การลงทนุด้านบริการสขุภาพของประเทศไทย ใช้วิธีการพฒันาคณุภาพการ

ให้บริการสขุภาพทัง้ระบบอย่างมีบรูณาการเช่ือมโยงในทกุระดบั จดัให้มีระบบสารสนเทศทาง

สาธารณสขุท่ีมีประสิทธิภาพ และเร่งผลิตบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุให้เพียงพอ
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กับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล

ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศท่ีกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมี

ระบบการส่งต่อผู้ ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้สนับสนุนให้

โรงพยาบาลในระดบัตา่ง ๆ มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ท่ีทนัสมยั รวมทัง้พฒันาสถานบริการปฐมภมูิในเขตเมืองและชนบทท่ีสมบรูณ์แบบ

ทัว่ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อของการประชุมโลกเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในปี 

พ.ศ.2013 ท่ีประเทศไทย คือ “การลงทุนท่ีดีท่ีสุดเพ่ือสุขภาพ (the best investments for 

health)” เสนอว่า แนวคิดการการลงทุนด้านสุขภาพโดยทั่วไป คือการสร้างการเข้าถึงทาง

สขุภาพได้อย่างครอบคลมุ และไม่เสียคา่ใช้จ่าย ให้ประชากรตัง้แตก่่อนตัง้ครรภ์ ไปจนถึงหลงั

คลอด และอาจต้องให้สทิธิพิเศษสําหรับพอ่แม่ สว่นการลงทนุในช่วงวยัรุ่น และวยัทํางาน ต้อง

สร้างการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ให้ความรู้ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุม

ปัจจยัเส่ียง รวมถึงควบคมุด้านการตลาด ขณะท่ีวยัผู้ ใหญ่ ต้องให้ความสําคญักบันโยบายท่ี

นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่ง ยืน  สมดุล  ทั ง้ ด้าน เศรษฐกิจและสังคม  แอน  มิลส์  นัก

เศรษฐศาสตร์สหราชอาณาจกัร เสนอให้ทัว่โลกปรับปรุงนโยบายด้านสาธารณสขุ และควรมี

หน่วยงานวิเคราะห์ประเมินมาตรการทางสขุภาพ หรือประเมินเทคโนโลยทางสขุภาพใหม่ๆ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี [25]  

ก่อนช่วงสหสัวรรษ ปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) องค์การสหประชาชาต ิให้การสนบัสนนุ

การประชุมระดบันานาชาติ เพ่ือพยายามกําหนดเป้าหมายการพฒันาระหว่างประเทศ ทัง้นี ้

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต่างเห็นพ้องกนัว่าอปุสรรคสําคญัของประเทศกําลงัพฒันา คือ 

ขาดการกําหนดเปา้หมายและตวัชีว้ดัระดบัชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประเมินการแก้ไข

ปัญหาความยากจน เป้าหมายและตวัชีว้ดันี ้ถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการติดตามผลการ

พฒันา ดงันัน้ ในคราวการประชุมสดุยอดของเหล่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เม่ือเดือน

กนัยายน 2543 ได้มีการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 191 

ประเทศ เพ่ือยอมรับข้อผูกมัดตามคําประกาศสหัสวรรษ  (Millennium Declaration) ว่า

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศต่างเห็นพ้องให้มีการติดตามผล

การพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development Goals: 

MDGs) เพ่ือประมวลเป้าหมายการพัฒนาท่ีปรากฎอยู่ในคําประกาศสหัสวรรษให้เป็น
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หมวดหมู่ชัดเจน รวมทัง้กําหนดขอบเขตเวลาและตัวชีว้ัด เพ่ือประเมินเป้าหมายของการ

พฒันาดงักลา่วอยา่งเป็นรูปธรรม  

MDGs  ได้ถูกกําหนดโดยรัฐบาลประเทศต่างๆ  ในการประชุมสุดยอด เม่ือเดือน

กันยายน ปี ค.ศ.2000 โดยผู้ นํารัฐได้ตกลงตัง้เป้าหมายในการพัฒนาท่ีทุกประเทศจะต้อง

บรรลุให้ได้ภายใน พ.ศ. 2558 มุ่งให้ใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ขับเคล่ือนในระหว่างประเทศ 

ภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือให้เกิดผลอย่างจริงจัง ตัวชีว้ัดของ MDGs ประกอบด้วย

เปา้หมาย 8 ด้าน ดงันี ้[26]  

1) การขจัดความยากจนและความหิวโหย  (Eradicate extreme poverty and 

hunger) 

2) การพฒันาการศกึษาขัน้ประถม (Achieve universal primary education) 

3) การสง่เสริมความเท่าเทียมกนัของเพศหญิง/ชาย (Promote gender equality) 

4) การลดอตัราการตายของเดก็ (Reduce child mortality) 

5) การพฒันาสขุภาพของสตรีมีครรภ์ (Improve maternal health) 

6) การป้องกนัโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคติดต่ออ่ืนๆ (Combat HIV/AIDS, Malaria 

and other diseases) 

7) การรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน (Ensure environmental sustainability) 

8) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพฒันาในโลก (Develop a Global Partnership 

for Development) 

ในแตล่ะเปา้หมายทัง้ 8 ประการดงักลา่วก็ได้มีการกําหนดตวัชีว้ดัท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือใช้

ประเมินการปฏิบตัติามเปา้หมายท่ีวางไว้ โดยเน้นการขจดัความยากจนในมิติตา่งๆ ไปพร้อมๆ 

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม  กลุ่มตัวชีว้ัดของ MDGs เป็นกลุ่มตัวชีว้ัดเชิง

เสนอแนะ (indicative) ไม่ใช่เชิงชีนํ้า (directive) และมีขอบเขตเวลาของการดําเนินการแตล่ะ

เปา้หมายให้บรรลเุปา้หมายภายในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) 

เน่ืองจากการลงทุนด้านสขุภาพให้ประชาชนมีสขุภาพดีเป็นการลงทุนระยะยาว จึง

ควรมีการกําหนดผลลัพธ์ในการประเมินให้เป็นท่ียอมรับของฝ่ายการเงินการคลัง โดยให้

กําหนดสขุภาพประชาชนเป็นตวัชีว้ดัเบือ้งต้น ในการประชมุสมชัชาอนามยัโลกประจําปี 2556 

ท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสขุไทยได้ร่วมประชุมนโยบายระหว่าง

ประเทศ  (Foreign Policy and Global Health Initiative) กับ  7 ประเทศ  ได้แก่  ฝ ร่ังเศส 
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นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาใต้ บราซิล อินโดนีเซีย เพ่ือสร้างความร่วมมือใน 5 ประเด็นได้แก่ 

[27]  

1. หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า   

2. ตวัชีว้ดัเปา้หมายการพฒันาสหสัวรรษ หรือเอ็มดีจี  (MDG) ช่วงตอ่จาก พ.ศ.2558 

เป็นต้นไป  

3. โรคไมต่ดิตอ่ (NCD)  

4. การซือ้ยาและวคัซีนรวมทัง้การเตรียมวคัซีนปอ้งกนัโรคไข้หวดัใหญ่และ 

5. โรคตดิเชือ้จากไวรัสใหม ่ๆ ท่ีรุนแรง   

ประเทศไทยอาจเป็นประเทศต้นแบบ (Role Model) ในการจดัทําเปา้หมายฐานข้อมลู 

MDGs และ MDGs plus ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ทัง้ในด้านกระบวนการ และเนือ้หา 

ให้แก่ประเทศอ่ืนๆ ตอ่ไป [28]  

 
2.2 ความท้าทายในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพประชากรโลก นําไปสู่ความท้าทายในการจัดการ ท่ีผ่านมา ผู้ นําท่ี

ทํางานทางสขุภาพจําเป็นต้องต่อสู้ทัง้ต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไร้เชือ้ 

ความไม่เข้าใจของผู้ กําหนดนโยบายเพ่ือสุขภาพประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจสงัคมของ

ประเทศ การหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน การทํางานท่ีถูกแทรกแซงจากธุรกิจท่ีมองผลกําไร

มากกวา่สขุภาพประชากร  

พลวตัสงัคมและการเมืองและเศรษฐกิจในระบบสขุภาพ 
การเปล่ียนแปลงท่ีผ่านมาในอดีต ได้ทําให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและบริหารงาน

สาธารณสขุตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  (พงษ์พิสทุธ์ิ จงอดุมสขุ  2551) ดงันี ้
1) พลวตัทางสงัคม ขนาดของประชากร เป็นตวัชีว้ดัถึงการเปล่ียนแปลง ในอดีตประเทศ

ไทยมีนโยบายลดจํานวนประชากรโดยผ่านการวางแผนครอบครัว การใช้มาตรการและแรงจูงใจ
คมุกําเนิดตา่งๆ หากมิได้ใช้มาตรการต่างๆ ขนาดประชากรของประเทศไทยคงจะสงูกว่านีจํ้านวน
มาก ดงัเช่นประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ในปัจจบุนั ประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายแุล้ว 

นอกจากขนาดประชากรแล้ว การกระจายตวัของประชากรเป็นลกัษณะหนึ่งท่ีเป็นพลวตั 
การกระจายตัวของประชากรเม่ือนําเขตเมืองและเขตชนบทมาประกอบกันแล้ว เทศบาลเมือง
ใหญ่ๆ และกรุงเทพมหานคร เมืองปริมณฑลมีขนาดประชากรเพิ่มขึน้ตลอดเวลา  

การเคล่ือนย้ายประชากรและแรงงานต่างประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีอธิบายการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างดี การไหลของแรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน การเคล่ือนย้ายสตัว์ พืช อาหาร 
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ยานพาหนะซึ่งเป็นผลให้มีความเส่ียงต่อภัยสุขภาพ และเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อมากขึน้  
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ข้ามพรมแดน 

พลวัตทางสังคมส่งผลให้การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุขเปล่ียนแปลงไป 
ปัญหาสาธารณสุขท่ีตามมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ การควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  
การงบประมาณ  บุคลากรทางการรักษาพยาบาล  มาตรฐานของสถานพยาบาล  คุณภาพ
มาตรฐานของยานําเข้า  การเคล่ือนย้ายแรงงานของกลุ่มวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์
สาธารณสขุ  งานอนามยัสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองงาน  และอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ทํางาน 

2) พลวตัทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในอดีตเป็นเศรษฐกิจท่ีพึ่งสาขาเกษตรกรรมเป็นหลกั รายได้ของคนชนบท

จงึขึน้อยูก่บัผลผลติทางเกษตรกรรม ซึง่โดยธรรมชาติมกัมีราคาต่ํา ทําให้คนชนบทมีรายได้ต่ํากว่า
คนท่ีอยู่ในเขตเมือง ช่วงปี พ.ศ.2541-2558 ท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้หลายอย่าง 
อตุสาหกรรมสขุภาพและธุรกิจสขุภาพ สขุภาพกลายเป็นอตุสาหกรรมมากขึน้ ระบบสขุภาพส่วน
หนึ่งกลายเป็นธุรกิจสขุภาพท่ีมีกําไรในรูปของตวัเงินเป็นแรงจงูใจ ซึง่มีโอกาสบิดเบือนพฒันาการ
ของระบบไปจากสุขภาพของบุคคลและสาธารณะตามท่ีควรจะเป็นได้ รวมทัง้พฤติกรรมและ
วฒันธรรมการใช้ชีวิต ทําให้สขุภาพของประชากรมีความเส่ียงมากเพิ่มขึน้  

ในปัจจบุนั ประเทศไทยมีแนวโน้มการผลติเพ่ือสง่ออก และเน้นงานบริการ ในสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจท่ีสําคัญผลของโลกาภิวฒัน์ ทําให้เศรษฐกิจมีระบบเปิดมากยิ่งขึน้ การเปิดเสรี
ทางการค้าและบริการสขุภาพ (trade in health services) 

การเปิดเสรีการค้าและบริการสุขภาพ ทําให้มีการแข่งขันทางการค้า และการยกระดบั
ความร่วมมือในมิติด้านสงัคมและสาธารณสขุมากขึน้  ประเทศไทยตัง้อยู่ศนูย์กลางอาเซียนอาจ
ได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งท่ีจะเพิ่มขึน้ในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกบัจีน 
(และอินเดีย) มากขึน้ ผลจากการเปิดเศรษฐกิจทําให้การลงทนุจากตา่งประเทศมากขึน้การค้าขาย
จะขยายตวัมากขึน้ การค้าขายบริเวณชายแดนและการท่องเท่ียวจะเพิ่มขึน้ประเทศไทยจะเป็น
ศนูย์กลางในการผลติอาหาร การบริการทางสขุภาพมากขึน้ 

3) พลวตัทางการเมือง 
พลวตัการเมืองไทยถกูกําหนดด้วยสองสว่น คือ สว่นโครงสร้างเป็นทางการซึง่กําหนดโดย

รัฐธรรมนญูและสว่นโครงสร้างท่ีไม่เป็นทางการ ท่ีถกูกําหนดโดยวฒันธรรมการเมืองอนัเป็นผลมา
จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคม 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง  ความ
แตกแยกยงัคงอยู่ในสงัคมไทย การเมืองยงัไม่มีเสถียรภาพ  การสํารวจของสวนดสุิตโพล พบว่า 
นกัลงทุนต่างชาติมองประเทศไทยเป็นประเทศน่าลงทุนท่ีสุดในอาเซียน เพราะมีทรัพยากรและ
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นโยบายท่ีพร้อม แต่มีข้อเสียคือเสถียรภาพทางการเมืองและการทุจริตฉดุรัง้ประเทศเอาไว้ (สวน
ดสุติโพล  2557) 

ภาคการเมืองเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับระบบสขุภาพเสมอ ตวัอย่างในช่วง พ.ศ. 2539-
2543 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง ได้จัดทํารายงาน
ระบบสขุภาพประชาชาติขึน้มา โดยมีข้อเสนอสําคญัคือ การปฏิรูประบบสขุภาพเสนอแก่วฒุิสภา
ในเดือนมีนาคม 2543 ปีเดียวกันนัน้ก็มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบ
สขุภาพแห่งชาติ กําหนดให้คณะกรรมการปฏิรูประบบสขุภาพแห่งชาติ (คปรส.) ทําหน้าท่ีผลกัดนั
ให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพ และจัดทําร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ท่ีกําหนดระบบโครงสร้าง 
กลไก กติกา และเง่ือนไขของระบบสขุภาพท่ีสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ  นอกจากนี ้ยงัมีประเด็นท่ีเป็น
การเมืองและความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในการปฏิรูประบบสุขภาพเอง อาทิ เช่น สํานักหลกัประกัน
สขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ซือ้และต่อรองราคาบริการสาธารณสขุแทนประชาชน การต่อรอง
ให้ได้ยาราคาถกู เป็นต้น 

ในปัจจบุนั แม้วา่จะมีความคดิ และการเคล่ือนไหวเร่ืองสขุภาพกบัสขุภาวะและการมีสว่น
ร่วมกําหนดเจตนารมณ์และขบัเคล่ือนนโยบายด้านสุขภาพของประชาสงัคมมากขึน้ก็ตาม แต่
สงัคมสขุภาวะในระดบัประเทศยงัถือว่าต่ําอยู่ ไม่บรรลคุวามอยู่ดีกินดีของประชาชน ทําให้คนไม่
เป็นสุขเท่าท่ีควร ดังนัน้ การปฏิรูปต้องเน้นการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกนั โครงสร้างของการปฏิรูประบบสขุภาพ เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิรูปประเทศ
ไทยนัน้ เน่ืองจากจังหวดัมียุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งมาจากส่วนกลางท่ีไปกดทับให้ยุทธศาสตร์ของ
ท้องถ่ินอ่อนด้อยลง ดงันัน้ ส่วนกลางจะต้องปรับแนวคิดการกระจายอํานาจในท้องถ่ิน และเสริม
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การใช้เคร่ืองมือสมัชชาสุขภาพท่ีรวมเครือข่ายท่ีหลากหลาย ทัง้ภาค
ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคราชการ มาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิรูป และหามาตรการท่ี
จะทําให้เกิดการปฏิรูปได้อย่างชดัเจนขึน้ เพราะหลายประเด็นเก่ียวข้องกบัหลายกระทรวง หลาย
มิต ิและยงัมีเร่ืองผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องด้วย เพ่ือช่วยในการขบัเคลื่อนการปฏิรูป จําเป็นต้อง
สนบัสนนุให้มีการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถจดัการตนเองได้จริงของชมุชนท้องถ่ินให้
เกิดขึน้ 

สว่นระบบเศรษฐกิจในปัจจบุนัเป็นระบบทนุนิยม ดงัท่ีนายแพทย์บรรล ุศิริพานิชได้กลา่ว
ไว้ในเวทีสาธารณะสมชัชาสขุภาพแห่งชาติว่า “การพฒันาเศรษฐกิจไทยสง่ผลให้คนรวยได้เปรียบ
คนจน คนฉลาดได้เปรียบคนโง่ และคนแข็งแรงได้เปรียบคนอ่อนแอ ซึง่สง่ผลลพัธ์ให้สงัคมไทยยิ่ง
แย ่โดยคนรวยยิ่งรวยมากขึน้ คนจนก็ยิ่งจน หรือท่ีเรียกวา่ ‘รวยกระจกุจนกระจาย’ แตท่ี่ซํา้ร้ายกว่า
นัน้ คือ คนรวยนอกจากจะได้เปรียบแล้ว ยงัเอาเปรียบคนจน เช่น หนีภาษี ดงันัน้ ระบบเศรษฐกิจ
แบบทนุนิยมจะสง่ผลเสียอย่างมากในระยะยาว และทนุนิยมยงัทําให้เกิดการใช้อํานาจเงินเป็นตวั
ชีนํ้า และมีการใช้อํานาจเงินซือ้ระบบการปกครอง ซึ่งยิ่งทําให้ส่งผลเสีย ดงันัน้ หากยงัไม่แก้ไขก็
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จะส่งผลให้ภาวะทางสงัคมยิ่งแย่ลง เร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้องปฏิรูปสงัคมแล้ว สิ่ง
สําคญัท่ีต้องปฏิรูปคือจิตปัญญา คือต้องรู้วา่อะไรควรทําหรือไมค่วรทํา” (บรรล ุ ศริิพานิช  2557)  

 
3.  ความร่วมมือด้านสุขภาพและสาธารณสุขระหว่างประเทศ: กรณีศกึษาอาเซียน 

ก่อนหน้าท่ีจะพรรณนาถงึความร่วมมือด้านสขุภาพและสาธารณสขุระหวา่งประเทศ

ตามความตกลงอาเซยีน ผู้ เขียนขอนําเสนอความตกลงอาเซียนในภาพใหญ่ ดงันี ้

 
3.1 ความตกลงของอาเซียน  

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) หรือ 

ATIGA ความตกลงฯ นีป้รับปรุงจากความตกลงฉบบัเดิม ท่ีเรียกว่า ความตกลงว่าด้วยการใช้

อัตราภาษีพิ เศษท่ีเท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน  หรือ  “the Agreement on the 

Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area : 

CEPT” มีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนให้มีความชดัเจน 

โปร่งใสมากขึน้ และครอบคลมุเร่ืองมาตรการทางภาษี และมิใช่ภาษี ซึง่จะทําให้การค้าสินค้า

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันน้อยท่ีสุดนําไปสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 [30] 

นอกจากนี  ้ยังมีความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement: ACIA) เป็นความตกลงท่ีเกิดจากปรับปรุงกรอบความตกลงว่าด้วย

เขตการลงทุนอาเซียน (Agreement on the ASEAN Investment Area : AIA) ซึ่งเป็นความ

ตกลงเปิดเสรีการลงทุนท่ีลงนามในปีพ.ศ.2541 ผนวกรวมกับความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม

และคุ้ มครองการลงทุนอาเซียน  (ASEAN Investment Guarantee Agreement : ASEAN 

IGA) ท่ีลงนามในปี พ.ศ.2530 เพ่ือให้ความตกลง ACIA เป็นความตกลงการลงทุนท่ีทนัสมยั 

ครอบคลุม มีกฎเกณฑ์การลงทุนท่ีทัดเทียมกับการลงทุนในระดบัสากล และเพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัในการดงึดดูการลงทนุเข้ามาสูอ่าเซียน ภายใต้แผนงานการจดัตัง้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint : AEC Blueprint) 

[31]   

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ความตกลง ACIA ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ เน่ืองจากประเทศ

สมาชิกยงัให้สตัยาบนัไม่ครบมีเพียง บรูไน กมัพูชา มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ และเวียดนาม 6 

ประเทศเท่านัน้ท่ีได้ให้สัตยาบันแล้ว ยังขาด ไทย อินโดนีเซีย ลาว และ พม่า ท่ียังไม่ได้ให้
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สตัยาบนั ดงันัน้ในขณะนีท้กุประเทศยงัคงใช้ข้อผกูพนัภายใต้กรอบความตกลง AIA เดิม โดย

วตัถปุระสงค์ของความตกลง AIA คือ เพ่ือให้อาเซียนเป็นแหลง่ดงึดดูการลงทนุทัง้จากภายใน

และภายนอกอาเซียน มีบรรยากาศการลงทนุท่ีเสรีและโปร่งใส โดยมีเปา้หมายให้อาเซียนเดิม 

6 ประเทศเปิดเสรีการลงทนุและให้การปฏิบตัิเย่ียงคนชาติแก่นกัลงทุนอาเซียนภายในปีพ.ศ. 

2553 และประเทศอาเซียนใหมภ่ายในปีพ.ศ. 2558 

นอกจากนี  ้ยังมีความตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ผู้ นํา

อาเซียนทัง้ 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ในการประชุมสดุยอด

อาเซียน ครัง้ท่ี 9 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2546 ณ  เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยใน

แถลงการณ์ได้มีการกําหนดให้จดัทําความตกลงยอมรับร่วม (ASEAN Mutual Recognition 

Arrangement : MRA) ด้านคณุสมบตัิในสาขาวิชาชีพหลกัภายในปี 2551 เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการเคลื่อนย้ายนกัวิชาชีพ/แรงงานเช่ียวชาญ/ผู้ มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้

อยา่งเสรี ซึง่ตอ่มารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามในข้อตกลงสาขาตา่งๆ [32]  

ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)  

1) ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service - AFAS)  เป็น

พนัธกรณีให้อาเซียนยอมรับร่วมกันในเร่ือง คณุสมบตัิแรงงานฝีมือ ประวตัิ

การศกึษา ประสบการณ์การทํางาน 

2) ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในขัน้ตอนการขอใบอนญุาต 

3) อาเซียนได้ลงนามข้อตกลง MRAs (Mutual Recognition Arrangement) 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

บคุลากรด้านสขุภาพร่วมกนัใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 1 สาขาบริการ 

1) วิชาชีพวิศวกร (ลงนามในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2005) 

2) วิชาชีพพยาบาล  (ลงนามในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2006) 

3) วิชาชีพสถาปนิก (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007) 

4) วิชาชีพนกัสํารวจ (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007) 

5) วิชาชีพแพทย์ (ลงนามในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2009) 

6) วิชาชีพทนัตแพทย์ (ลงนามในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2009) 

7) วิชาชีพนกับญัชี  (ลงนามในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2009) 
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8) บริการด้านการท่องเท่ียว (ลงนามในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009) 

4) ข้อตกลงยอมรับร่วมนีเ้ป็นหนึ่งของกระบวนการเตรียมความพร้อมสู่การเปิด
เสรีใน Mode ท่ี 4  

5) ตามเนือ้หาของ MRA บคุลากรต้องมีประสบการณ์ตามท่ีกําหนด และปฏิบตัิ

ตามกฏระเบียบของประเทศท่ีไปปฏิบตังิาน 

ความตกลงยอมรับร่วมในแตล่ะสาขา จะช่วยให้ผู้ ท่ีมีใบอนญุาตในประเทศเดิมและมี

ประสบการณ์สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้สะดวกขึน้ 

โดยจะช่วยลดขัน้ตอนในการตรวจสอบ ในการรับรองวฒุิการศกึษา หรือความรู้ทางวิชาชีพ แต่

ทัง้นีย้งัคงต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ๆ ส่วนการดําเนินงานของทัง้ 7 

สาขา จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานในแต่ละสาขา ซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนจากประเทศสมาชิก 

 
3.2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความตกลงอาเซียน 

3.2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยมี ดงันี ้[33] 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาศกัยภาพ

ของระบบสขุภาพ 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงบทบาทของกระทรวงสาธารณสขุเป็นองค์กรหลกัด้านสขุภาพใน
การสนบัสนนุการเป็นประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงาน
อยา่งบรูณาการและเป็นเอกภาพในการพฒันาศกัยภาพของระบบสขุภาพ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทด้านการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานระดบัสากล 

4. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ มีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาศกัยภาพ โครงสร้าง และระบบงาน ให้เอือ้ตอ่การดําเนินงานอยา่ง

บรูณาการและเป็นเอกภาพ 

วตัถปุระสงค์ 
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1. การจดัตัง้หนว่ยงานเฉพาะสําหรับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เตรียมการด้านการสาธารณสขุเพ่ือการเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

2. การจดัเตรียมบคุลากรท่ีมีศกัยภาพในการดําเนินงาน 

3. การจดัเตรียมงบประมาณสําหรับแตล่ะกิจกรรมอยา่งพอเพียง 
ยทุธศาสตร์ 3 สร้างระบบตดิตามและประเมินผลกระทบตอ่ระบบสขุภาพของประเทศไทยจาก

การเป็นประชาคมอาเซียน 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือจดัทําระบบฐานข้อมลูด้านสขุภาพของประเทศไทยท่ีเช่ือมตอ่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

2. เพ่ือสร้างระบบตดิตามและประเมินผลกระทบตอ่ระบบสขุภาพของประเทศ
ไทยจากการเป็นประชาคมอาเซียน และทําการวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือเสนอ

ตอ่ภาคนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ 4 สนบัสนนุการพฒันาองค์ความรู้ และการจดัการข้อมลู โดยการมีสว่นร่วมของ

ทกุภาคสว่น 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือสร้างระบบสําหรับการแลกเปล่ียนข้อมลูการดําเนินกิจกรรมภายใต้
อาเซียนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. เพ่ือให้มีระบบการจดัการองค์ความรู้ นวตักรรมและกระบวนการในการ
พฒันาสขุภาพ 

 
3.2.2 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
1. ความร่วมมือสาธารณสขุท่ีผา่นมา 

สําหรับประเทศไทย ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนในประเด็นข้างต้น ไทยมี

นโยบายและดําเนินการอยูแ่ล้ว ทัง้ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องมีดงันี ้[34] 

ด้านการควบคมุโรค ปอ้งกนัโรคและการรับมือกบัโรคระบาด การตรวจจบัการระบาด

สามารถจดัทําได้ตัง้แต่ในระยะเร่ิมต้น โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนและให้การดแูล

รักษาผู้ ป่วย ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ยงัมีนโยบายให้

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมรณรงค์ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

เพ่ือป้องกันการแพร่เชือ้ทัง้ในครอบครัวและชุมชน และได้มีการสร้างความเข้มแข็งทีม
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สอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ และไทยมีนโยบายท่ีจะ

สร้างทีมสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วเพ่ือให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ รวมทัง้การสร้างเครือข่าย

สอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็วระหวา่งประเทศในภมูิภาคนีด้้วย 

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยมีมาตรการต่างๆ คือ ให้ความรู้กบัสาธารณะ

ชนโดยใช้ส่ือตา่งๆ โครงการสง่เสริมการใช้ถงุอนามยั 100 เปอร์เซน็ต์ เสริมสร้างพลงัมวลชนใน

ชุมชนเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้เอดส์ เสริมสร้างพลงัองค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ จดัประชุม

เก่ียวกบัเอดส์ในพืน้ท่ี  

ด้านความปลอดภยัด้านอาหารและยา กระทรวงฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค 

เน้นการบงัคบัใช้กฎหมายและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยให้สว่นราชการเร่งกํากบัดแูล

ตวัผลิตภณัฑ์ สถานประกอบการ และควบคมุตวัยาและสารตัง้ต้น ส่วนความปลอดภยัของ

อาหารต้องมีการสุม่ตรวจอยา่งตอ่เน่ือง  

ด้านยาสูบ  มีการรณรงค์ลดจํานวนผู้ สูบบุหร่ีทัง้ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

รณรงค์ไมใ่ห้ผู้หญิงและวยัรุ่นเป็นผู้สบูบหุร่ีรายใหม ่เพราะกลุม่นีเ้ป็นเปา้หมายใหญ่ของบริษัท

บหุร่ี  

นโยบายหลกัท่ีมีความสําคญัอยา่งมากในการขบัเคลื่อนประเทศเพ่ือเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน การเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ได้แก่ [35] 

1.การสนบัสนนุการเป็นเมืองศนูย์กลางบริการสขุภาพในอาเซียนพฒันาศกัยภาพ 

โรงพยาบาลศนูย์ขนาดใหญ่ทีต้องเป็นศนูย์กลางด้านวิชาการในภมูิภาค 5 แห่ง (โรงพยาบาล

เชียงรายฯ โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ โรงพยาบาลพหล ฯ โรงพยาบาล หาดใหญ่

โรงพยาบาลพระปกเกล้า) 

1. พฒันาศกัยภาพของ โรงพยาบาล ขนาดกลางและขนาดเลก็ตามแนวตะเข็บ

ชายแดน 50 แห่ง เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

2. พฒันาศนูย์ความเป็นเลศิและศนูย์วิจยัพฒันาองค์ความรู้ด้านตา่งๆ 

(เทคโนโลยีทนัตกรรม เครือขา่ยโรคผิวหนงัรวมทัง้การปลกูถ่ายรากผม จกัษุ

กรรม การปอ้งกนัตาบอดจาก เบาหวาน 

3. สนบัสนนุการพฒันาบริการสขุภาพให้ผา่นเกณฑ์มาตรฐานให้แก่สถาน
บริการในจงัหวดัท่ีเป็นเมืองสขุภาพ 

4. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ส่ือตา่งๆ รองรับการดําเนินงานพฒันาศกัยภาพ

สถานบริการรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในโรงพยาบาลภาครัฐ  
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2. การใช้ภารกิจด้านสาธารณสขุเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของสนิค้า 

บริการ และการลงทนุเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

1. พฒันาระบบการคดักรอง ณ ดา่นช่องทางเข้า-ออกให้เป็น one-stop 

service ท่ีให้บริการมาตรฐานระดบัสากล 

2. พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสาธารณสขุท่ีเป็นภาพรวมของประเทศ
และเช่ือมตอ่เป็น National Single Window  

3. พฒันาความพร้อมของห้องปฏิบตักิารใน 4 ภมูิภาค (วตัถดุบิประกอบอาหาร 

และการสอบสวนโรค 

4. พฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ี (SSRT/FRRT)  

3.การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคใน

ประชาคมอาเซียน 

1. การพฒันาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (ระบบ

สารสนเทศ ห้องปฏิบตักิาร พฒันากําลงัคน) 

2. การจดัระบบการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่ในจงัหวดัชายแดน (พฒันาความ

ร่วมมือในการเฝา้ระวงัควบคมุปอ้งกนัโรคระหวา่งจงัหวดัคูข่นานในพืน้ท่ี

ชายแดนไทยก้บประเทศเพ่ือนบ้าน พฒันาศนูย์เฝา้ระวงัเชือ้โรคตดิตอ่อบุตัิ

ใหม)่ 

3. พฒันา/สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัตัง้กองทนุควบคมุโรคชายแดน 

4. การพฒันาขีดความสามารถของดา่นควบคมุโรคในพืน้ท่ีชายแดนตาม IHR  

4.พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) 

1. สง่เสริมพฒันาให้สถานบริการสขุภาพมีความพร้อมและศกัยภาพในการเข้า
สูก่ารรองรับคณุภาพบริการสขุภาพในระดบันานาชาต ิ

2. พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพแบบครบวงจร (Thailand 

Health Complex) 

3. พฒันา IT ณ ศนูย์บริการข้อมลูสขุภาพ (One Stop Service Center) ทัง้

ระบบ on line และระบบ Offline 

4. พฒันาศนูย์ลา่มตามนโยบาย Medical Hub 

5. ประชาสมัพนัธ์และการทํา Business Matching รองรับนโยบาย Medical 

Hub 
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6. พฒันาระบบการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับเดนิทางเข้ามารับบริการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยสําหรับกลุม่สมาชิก GCC 

 5. ผลกระทบของการเคล่ือนย้ายประชากรและสนิค้าอนัตรายจากการค้าเสรี 
 

2. ความร่วมมือตามพืน้ท่ีชายแดนระหวา่งประเทศ 

จากสภาพภมูศิาสตร์ ประเทศไทยมีแนวชายแดนตดิตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน มีความ

ยาวประมาณ 5,820 กิโลเมตร  เป็นพรมแดนทางบก 3,205 กิโลเมตร พรมแดนชายฝ่ังทะเล 

2,165 กิโลเมตร โดยมีพรมแดนตดิตอ่ 4 ประเทศ รวม 30 จงัหวดั ตดิตอ่กบัประเทศเมียนมา่ร์ 

10 จงัหวดั ตดิตอ่กบัพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 11 จงัหวดั ตดิตอ่กบั

พรมแดนกมัพชูาประชาธิปไตย 7 จงัหวดั และตดิตอ่กบัพรมแดนประเทศมาเลเซีย 4  จงัหวดั 

ซึง่จากสภาพภมูิศาสตร์บางแนวชายแดนเป็นพืน้ท่ีสงู การคมนาคมลําบากและเป็นพืน้ท่ีชาย

ขอบ  อนัเป็นจดุเส่ียงตอ่ความมัน่คงของประเทศ [36] 

ในความสมัพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน เม่ือมีเหตุการณ์เกิดขึน้ใน

ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอ่กนั ย่อมมีผลกระทบต่อประเทศ

ไทยทุกด้าน ตัง้แต่ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีสําคญัคือ ความแตกต่างทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดน การเช่ือมโยงเส้นทาง

คมนาคม และการท่องเท่ียว เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างของระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ

และสงัคมระหว่างประเทศ ส่งผลให้บริเวณแนวชายแดนมีการเคล่ือนย้ายของประชากรในแต่

ละวนัเป็นจํานวนมาก และยงัเป็นช่องทางเข้าและออกของแรงงานต่างด้าวจาก 3 ประเทศ

เพ่ือนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กมัพชูาประชาธิปไตย สหภาพเมียน

มา อนัสง่ผลตอ่สภาวะสขุภาพของประชากรไทยในพืน้ท่ีชายแดน  

ปัญหาสาธารณสขุแนวชายแดนเป็นปัญหาของทัง้ภูมิภาค ไม่ใช่ประเทศใดประเทศ

หนึ่ง จึงต้องอาศยัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและความร่วมมือในระดบันานาชาติ เพ่ือระดมทรัพยากร

และการสนบัสนนุในการวางแผนและการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของ ภมูิภาค เปา้หมายสงูสดุ

ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแนวชายแดนคือการสร้างหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ

ภมูิภาคให้เกิดขึน้ โดยการสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า มีขัน้ตอนการพฒันา ดงันี ้[37] 

1. การสร้างระบบบริการสุขภาพและพฒันาบุคลากร โดยรับบุคลากรสาธารณสุข 

เช่น แพทย์จากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าทํางานในโรงพยาบาลแนวชายแดนไทย โดย

ได้รับใบอนญุาตชัว่คราว และมีสทิธิรับการพฒันาศกัยภาพตอ่ในประเทศไทย  
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2. สนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐาน โดยสร้างหน่วยบริการปฐมภมูิในประเทศเพื่อนบ้าน

ตลอดแนวชายแดนไทย ระบบส่งต่อในชุมชน และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ 

หน่วยบริการปฐมภูมิรับผิดชอบดูแล ทัง้การควบคุมโรค เอชไอวี เอดส์ วณัโรค 

มาลาเรีย และการดแูลรักษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้พฒันาโรงพยาบาลท่ีมีอยู่เพ่ือให้

บริการระดบัทตุยิภมูิ  

3. การระบุสิทธิประโยชน์หลกัและพฒันารูปแบบระบบการเงินด้านสขุภาพสําหรับ
การเร่ิมต้นหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า โดยประเทศไทยพร้อมจดัหาผู้ เช่ียวชาญ

ด้านการเงินการคลงัด้านสขุภาพเพ่ือร่วมทํางาน กบัประเทศเพ่ือนบ้านและองค์กร

นานาชาติอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้รูปแบบหลกัประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

ภมูิภาค 
 
3.2.3 การลงทุนด้านสุขภาพในอาเซียน 
จากการประเมินขององค์การการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 1แม้ว่าประเทศไทยจะมี

ความโดดเดน่ในทางการให้บริการสขุภาพในภมูิภาคอาเซียน โดยภาพรวมด้านการแพทย์และ

ระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์อันดับหนึ่ง รองลงมาคือประเทศไทยกับ

มาเลเซีย แต่ดูศักยภาพของธุรกิจรักษาพยาบาลแล้วประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีดึงดูด

ผู้ ป่วยต่างชาติของเอเซีย แต่ในทางข้อเท็จจริง ประเทศไทยยังมีปัญหาทัง้ในด้านการจัด

อตัรากําลงับุคลากรทางสาธารณสขุ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ท่ียงัไม่เพียงพอ การเข้าถึง

ระบบบริการสาธารณสขุของประชากรสว่นใหญ่ท่ีอยูใ่นชนบทยงัมีอยูใ่นระดบัต่ํา [38]  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของอาเซียน การขับเคล่ือนเพ่ือรวมตัวกับของประเทศเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพฒันา และเป็นชุมชนแห่งสงัคมท่ีเอือ้อาทร ภายในปี

พ.ศ. 2563 [39] โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับด้านสุขภาพหลายกิจกรรม รวมถึงการจัดทํา

ข้อตกลงยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA ) ใน

สาขาวิชาหลักๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ [39] 

นโยบายท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัและเร่ืองเร่งดว่นท่ีต้องดําเนินการก่อนเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเปา้หมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ สร้าง

                                                        
1 จาก IMF ก่อน AEC หมายถงึ 2001-2015 หลงั AEC หมายถงึ 2016-2020 
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ความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียนและเวทีโลก พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการ

จดัทําข้อตกลงยอมรับในคุณสมบตัิทางวิชาชีพ ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใน

ด้านคน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาองักฤษและภาษาสําคญัอ่ืนๆ ในอาเซียน และการจดัทํามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ 

รวมทัง้จดัตัง้ “ASEAN Unit” ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างความรู้เร่ืองอาเซียน ฝึกอบรมและ

ใช้ส่ือประชาสมัพันธ์ในเร่ืองของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพันธกรณี จะมีการปรับปรุงเพ่ือลด

อปุสรรคด้านการค้าและการลงทนุ และสอดคล้องกบักฎหมายระหวา่งประเทศ 

สําหรับแผนยทุธศาสตร์การพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ

(Medical Hub) ภายใต้กลยทุธ์ของประเทศ เปา้หมาย 4 ศนูย์ (Hubs) คือ ศนูย์บริการ 

(Service Hub) สขุภาพดี (Wellness Hub) วิชาการ (Academic Hub) และผลติภณัฑ์ 

(Product Hub) ยทุธศาสตร์การดําเนินงาน ประกอบด้วย  

1) เพิ่มขีดความสามารถในการจดับริการสขุภาพ  

2) พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลศิ  

3) สง่เสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 

4) บริหารและขบัเคลื่อนนโยบายโดยไมเ่กิดผลกระทบด้านลบตอ่ระบบสขุภาพไทย  

 
สรุป 

ประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน

อนาคต ซึ่งในด้านสขุภาพจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบ ทัง้ด้านบริการการแพทย์ 

การควบคุมมาตรฐานบริการสุขภาพ สินค้าสุขภาพต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

กําลงัคน จดุท่ีจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุก่อนพืน้ท่ีอ่ืน ๆ คือ พืน้ท่ีแนวชายแดน ประชาชนจะ

เดินทางเข้าและออกอย่างสะดวก โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย ได้รับการ

ยอมรับว่ามีศกัยภาพสงูในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทัง้การบริการส่งเสริมสขุภาพ เช่น สปา 

นวดแผนไทย ธุรกิจความงามด้วย  
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คาํถามเชิงอภปิราย 
1. เหตุใดจึงต้องศึกษาและให้ความสนใจในการเปล่ียนแปลงพลวัตรของปัญหาสุขภาพ

ประชากรโลก 

2. ทุกวนันี ้โลกไร้พรมแดน การเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรี ขอให้ท่าน

แสดงความเห็นเก่ียวกบัการไร้พรมแดนกบัปัญหาโรคภยัท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ปัญหาความมัน่คง 

(Security) 

3. การบริหารงานสาธารณสขุระหวา่งพรมแดนในมมุมองสขุภาพโรคกบัสขุภาพระหวา่ง

ประเทศมีวิธีการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

4. ในปัจจบุนั ทิศทางการค้า การลงทนุสมัพนัธ์กบัสขุภาพประชากรโลกอยา่งไร 

5. ประเทศไทยมีนโยบายการบริหารงานสาธารณสขุอยา่งไรในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
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