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คํานํา
ตํา ราเล่ม นี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้ เ ขี ย นไว้ ห ลายปี ก่ อ น ซึ่ง กว่า จะเสร็ จ เรี ย บร้ อยก็ ใช้ เ วลานาน
จนกระทัง่ ถึงปี 2557 และเคยได้ ผ่านการประเมินคุณภาพตําราจากผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ผู้ประเมิน
ภายนอก ต่อมากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2559 ถึง 2560 อีกทัง้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎหมายอีกหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ควรที่จะจัดพิมพ์ เพื่อใช้ ในการ
เรี ยนการสอน และเป็ นแหล่งอ้ างอิง ดังนันจึ
้ งดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดภายใน เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังคงไว้ เหมือนเดิม
ตําราเล่มนี ้ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนหลายวิชา ได้ แก่ วิชา สศบส 602 บริ หารงาน
สาธารณสุข วิชา สศบส 672 บริ หารสาธารณสุขทัว่ ไป ตลอดจนใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
ในวิ ช าฝึ ก ปฏิ บัติ ภ าคสนามของนัก ศึก ษาสาขาวิ ช าเอกบริ ห ารกฎหมายการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข สาขาวิชาบริ หารโรงพยาบาล และสาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
สาระของตําราเล่มนี ้ ผู้เขียนแบ่งออกเป็ นสองส่วน ในส่วนแรก เกี่ยวข้ องกับหลักทัว่ ไป
ของการบริ หารราชการแผ่นดิน ส่วนที่ 2 เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารงานสาธารณสุขซึ่งยังคง
ต้ อ งใช้ ห ลัก การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ การบริ ห ารทรั พ ยากร
สาธารณสุข อันได้ แก่ บุคลากร งบประมาณ ตลอดจนการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยการทําสัญญาแพ่ง
และสัญญาทางปกครอง รายละเอียดของแต่ละบทมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงสร้ างและองค์การสาธารณสุขไทย
หลักการบริหารงานที่ดีและมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
องค์การและหน่วยงานทางปกครองและการปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
การบริ หารงานสาธารณสุข
แผนกลยุทธ์และกระบวนการจัดทําแผน
งบประมาณและการบริหารทางการเงินการคลัง
การให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ

8. ภาวะผู้นํา และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
9. การควบคุมงาน : การนิเทศ ตรวจราชการ และการประเมินผล
10. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
11. การจัดการสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่น
12. การจัดการและป้องกันภัยพิบตั ิ
13. ทิศทางการบริหารงานสาธารณสุข
สุ ด ท้ ายนี ้ ผู้ เขี ย นขอขอบพระคุ ณ ท่ า นรองศาสตราจารย์ กุ ล ยา นาคสวั ส ดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพรรณ ศิลปสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์ คง ที่ได้
เสียสละเวลาอ่านและวิพากษ์ งานตํารานี ้
หากตํารานี ้มีข้อบกพร่อง ขอท่านผู้อา่ นได้ โปรดแจ้ ง ผู้เขียนขอน้ อมรับไว้ เพื่อแก้ ไขใน
คราวต่อไป

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
10 กรกฎาคม 2560

สารบัญ
บทที่
1

2

หน้ าที่
ส่ วนที่ 1 หลักทั่วไปของการบริหารราชารแผ่ นดิน
โครงสร้ างและองค์ การสาธารณสุขไทย
1. โครงสร้ างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข
1.1 โครงสร้ างการบริ หารราชการส่วนกลาง
1.2 โครงสร้ างการบริ หารราชการส่วนภูมิภาค
1.3 โครงสร้ างการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น
2. โครงสร้ างภายในกระทรวงสาธารณสุข
2.1 ปั ญหาเชิงกลไกและโครงสร้ างภายในกระทรวง
2.2 คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายสุขภาพรับพื ้นที่
2.3 พันธกิจและบทบาทขององค์การท้ องถิ่นในการจัดการสุขภาพ
ระดับพื ้นที่
3. องค์การที่สงั กัดกระทรวงอื่น
3.1 สังกัดกระทรวงกลาโหม
3.2 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
3.3 สังกัดกระทรวงมหาดไทย
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
หลักการบริหารงานที่ดีและมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หาร
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารสมัยใหม่
1.2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย
2. ธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์และการบริ การกิจการบ้ านเมืองที่ดี
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริ การกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี
2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
3. การบริ หารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
3.1 แนวคิดการบริ หารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
3.2 วิธีการบริ หารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
คําถามเชิงอภิปราย

1
2
2
12
15
20
20
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32
32
33
34
35
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38
41
44
44
47
58
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62
67

สารบัญ
บทที่
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เอกสารอ้ างอิง
องค์ การและหน่ วยงานทางปกครองและการปฏิบัตริ าชการทาง
ปกครอง
1. องค์การสาธารณสุขและหน่วยงานทางปกครอง
1.1 องค์การและหน่วยงานทางปกครอง
1.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็ นหน่วยงานของรัฐ
1.3 หน่วยงานที่ใช้ อํานาจรัฐแต่ไม่เป็ นองค์กรของรัฐ
1.4 ภารกิจขององค์การสาธารณสุข
2. หลักการมอบอํานาจ
2.1 การมอบอํานาจให้ ปฏิบตั ริ าชการแทน
2.2 วิธีการมอบอํานาจ
3. การปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
3.1 การออกคําสัง่ ทางปกครอง
3.2 กระบวนพิจารณาทางปกครอง
3.3 การทบทวนคําสัง่ ทางปกครอง
3.4 ความรับผิดความเสียหายอันเกิดจากหน่วยงานรัฐ
เอกสารอ้ างอิง
ส่ วนที่ 2 หลักการบริหารงานสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณสุข
1. บททัว่ ไปแห่งรัฐธรรมนูญ
1.1 สิทธิและเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย
1.2 สิทธิสว่ นบุคคลและชุมชน
1.3 สิทธิในข้ อมูลข่าวสารและการร้ องเรี ยน
2. แนวนโยบายแห่งรัฐและสิทธิในการได้ รับบริ การสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐ
2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐ
2.2 นโยบายและการบริ หารงานสาธารณสุข
2.3 สิทธิในการได้ รับบริ การสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
-2-

หน้ าที่
67
71
72
72
73
75
76
83
83
86
88
89
97
104
110
113
114
115
116
116
117
118
118
118
120
123

สารบัญ
บทที่
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3. การบริ หารราชการแผ่นดินด้ านสาธารณสุข
3.1 การบริ หารทรัพยากรบุคคล
3.2 การบริ หารการคลังงบประมาณ
3.3 การบริ หารและการจัดซื ้อจัดจ้ าง
4. การจัดบริ การสาธารณะด้ านสาธารณสุข
4.1 การจัดบริ การสาธารณะ
4.2 การจัดบริ การสาธารณะด้ านสาธารณสุข
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
แผนกลยุทธ์ และกระบวนการจัดทําแผน
1. หลักการวางแผนกลยุทธ์
1.1 แนวคิด และการวางแผนกลยุทธ์
1.2 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์/หรื อแผนยุทธศาสตร์
1.3 การแปลงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
2. แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพระดับองค์กร
2.1 แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร
2.2 แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
2.3 แผนกลยุทธ์ระดับส่วนงาน
3. แผนบริ หารราชการแผ่นดิน
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนและนโยบายแห่งรัฐ
3.2 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
3.3 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ สขุ ภาพในระดับจังหวัด
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
งบประมาณและการบริหารทางการเงินการคลัง
1. แนวคิด การวางแผน และกระบวนการจัดทํางบประมาณ
1.1 แนวคิดการจัดทํางบประมาณ
1.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณ
-3-

หน้ าที่
124
127
131
133
135
135
137
148
148
151
152
152
157
162
166
166
170
170
172
172
175
176
187
187
191
192
192
198

สารบัญ
บทที่
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2. การเงินการคลังสาธารณสุข
2.1 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน
2.2 การบริ หารกองทุนตามกรอบ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545
3. การบริ หารการเงินการคลังของสถานบริ การสาธารณสุข
3.1 แนวคิดด้ านการบริ หารการเงินการคลังสาธารณสุข
3.2 โครงสร้ างงบประมาณของสถานบริ การ
3.3 โครงสร้ างรายรับของสถานบริ การ
3.3 โครงสร้ างรายจ่ายของสถานบริ การ
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรั ฐ
1. แนวคิดการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ
ทัว่ ไป
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานกับรัฐ
1.2 สัญญาทางปกครองและสัญญาแพ่ง
2. การให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ
2.1 การให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐใน
ต่างประเทศ
2.2 การให้ เอกชนเข้ าร่ ว มงานหรื อ ดํ า เนิ น การในบริ ก าร
สาธารณสุขไทย
3. กฎหมายพิเศษการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
3.1 พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556
3.2 ทิศทางการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสาธารณสุข
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
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หน้ าที่
201
201
203
208
208
211
213
217
221
221
223
224
224
225
229
229
237
239
240
246
248
248
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ภาวะผู้นํา และการบริหารทรั พยากรมนุษย์
1. แนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
1.2 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นํากับการบริ หาร
1.3 ผู้นํากับการสร้ างทีมและเครื อข่าย
2. ภาวะผู้นําของผู้นําด้ านสาธารณสุข
2.1 ภาวะผู้นําเชิงจริ ยธรรม
2.2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
2.3 ผู้นําที่มีวิสยั ทัศน์
2.4 รูปแบบภาวะผู้นําสําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข
3. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.1 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.2 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3.3 ปรัชญาของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.4 การประกันความเป็ นธรรมและสิทธิการร้ องทุกข์
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
การควบคุมงาน : การนิเทศ ตรวจราชการ และการประเมินผล
1. แนวคิดและหลักการควบคุมงาน
1.1 แนวคิของการควบคุมงาน
1.2 รูปแบบของการควบคุมงาน
1.3 กระบวนการควบคุมงาน
2. การนิเทศงาน
2.1 แนวคิดและรูปแบบการนิเทศงาน
2.2 ประเภทของผู้นิเทศงาน
2.3 การนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข
3. การตรวจราชการ
3.1 แนวคิดและรูปแบบของการตรวจราชการ
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หน้ าที่
253
253
253
255
257
258
258
261
263
267
270
270
271
273
274
292
292
295
296
296
296
298
303
303
304
306
308
308

สารบัญ
บทที่

10

11

3.2 ขั้นตอนของการตรวจราชการ
4. การประเมินผล
4.1 รูปแบบ และประเภทของการประเมินผล
4.2 กระบวนการประเมินผล
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ
1. ระบบคุณภาพ
1.1 แนวคิดและความหมายของระบบคุณภาพ
1.2 ความเป็ นมาของระบบคุณภาพ
2. การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
2.1 การพัฒนาคุณภาพตามกรอบของกฎหมาย
2.2 หลักการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
3. การพัฒนาคุณภาพและการรับรองโรงพยาบาล
3.1 แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3.2 กระบวนการรับรองคุณภาพ
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
การจัดการสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่น
1. งานสาธารณสุขท้ องถิ่น
1.1 องค์กรส่วนภูมิภาคในการจัดการสุขภาพชุมชน
1.2 องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น กับ การมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การ
สุขภาพชุมชน
2. ระบบทรัพยากรสนับสนุน
2.1 กองทุนสุขภาพชุมชน
2.2 คณะกรรมการการบริ หารจัดการกองทุน
2.3 การสะท้ อนการเรี ยนรู้และการพัฒนาสุขภาพ
3. การดําเนินงานสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่น
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หน้ าที่
314
317
318
325
332
332
335
336
336
337
339
339
342
348
348
359
365
365
369
370
370
371
374
374
381
382
383

สารบัญ
บทที่

12

13

3.1 ชุมชนและการวินิจฉัยปั ญหา
3.2 การขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพชุมชน
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
การจัดการและป้ องกันภัยพิบัติ
1. ความหมาย แนวคิด และประเภทของภัยพิบตั ิ
1.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ
1.2 ประเภทของภัยพิบตั ิ
2. การจัดการกับภัยพิบตั ิ
2.1 แนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิ
2.2 การเตรี ยมความพร้ อมต่อการจัดการภัยพิบตั ิ
3. รัฐกับการจัดการภัยพิบตั ิ
3.1 การจัดการรับภัยพิบตั ริ ะดับชาติ
3.2 การจัดการรับภัยพิบตั ริ ะดับจังหวัด
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
ทิศทางการบริหารงานสาธารณสุข
1. สุขภาพประชากรโลก
1.1 แนวคิดสุขภาพประชากรโลก
1.2 การเปลี่ยนแปลงของปั ญหาสุขภาพประชากรโลก
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพประชากรโลกกับระบบ
สุขภาพไทย
1.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. การลงทุนด้ านสุขภาพ
2.1 แนวคิดและวิธีการลงทุนด้ านสุขภาพ
2.2. ความท้ าทายในการบริ หารจัดการด้ านสุขภาพ
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หน้ าที่
383
388
397
397
401
402
402
403
405
405
409
414
414
419
422
422
427
428
428
434
436
440
443
443
446

สารบัญ
บทที่
13

3. ความร่วมมือด้ านสุขภาพและสาธารณสุขระหว่างประเทศ
3.1 ความตกลงของอาเซียน
3.2 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับความตกลงอาเซียน
คําถามเชิงอภิปราย
เอกสารอ้ างอิง
ดัชนี
ประวัตแิ ละผลงาน
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หน้ าที่
449
449
451
458
458
463
469

บทที่ 1
โครงสร้ างและองค์ การสาธารณสุขไทย
องค์ ก ารสาธารณ สุ ข คื อ องค์ ก ารที่ จั ด บริ ก ารสาธารณ สุ ข ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล การสร้ างเสริ มสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บป่ วยและ
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนการป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่
คุกคามสุขภาพโครงสร้ างองค์การและการจัดองค์การส่งผลต่อการบริหารงานสาธารณสุข

ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. โครงสร้ างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข
1.1 โครงสร้ างการบริหารราชการส่วนกลาง
1.2 โครงสร้ างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
1.3 โครงสร้ างการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
2. โครงสร้ างภายในกระทรวงสาธารณสุข
2.1 ปั ญหาเชิงกลไกและโครงสร้ างภายในกระทรวง
2.2 คณะกรรมการผู้บริหารเครื อข่ายสุขภาพ
2.3 พันธกิจและบทบาทขององค์การท้ องถิ่นในการจัดการสุขภาพ
ระดับพื ้นที่
3. องค์การที่สงั กัดกระทรวงอื่น
3.1 สังกัดกระทรวงกลาโหม
3.2 สังกัดกระทรวงศึกษา: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
3.3 สังกัดกระทรวงมหาดไทย
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1. โครงสร้ างส่ วนราชการของส่ วนกลาง: กระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 19 มาตรา 42 ได้
บัญญัติให้ 42 กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพอนามัย
การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื ้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกํ าหนดให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของกระทรวงสาธารณสุข หรื อส่วนราชการที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมาตรา 43 บัญญัติให้ กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ
ดังต่อไปนี ้
1. สํานักงานรัฐมนตรี
2. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
3. กรมการแพทย์
4. กรมควบคุมโรค
5. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. กรมสุขภาพจิต
9. กรมอนามัย
10. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.1 โครงสร้ างการบริหารราชการส่ วนกลาง
โครงสร้ างของกระทรวงสาธารณสุ ข ในส่ ว นกลางประกอบด้ วย สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง และอีก 3 กลุม่ ภารกิจดังนี ้
1.1.1 สํานักงานปลัดกระทรวง
เนื่ อ งจากมี ก ฎกระทรวงให้ ย กเลิ ก การแบ่ ง ส่ว นราชการสํ า นัก งานปลัด กระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ต่อมาให้ ยกเลิกไป ดังนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจที่
เพิ่มขึ ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้ การปฏิบตั ิภารกิจตาม
อํานาจหน้ าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องออกกฎกระทรวงและให้ มี
แบ่ ง ส่ ว นราชการสํ า นั ก งานปลัด กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2560 โดยให้
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจต่าง ๆ ดังนี ้ [1]
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1. การพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง เป็ นแผนการปฏิบตั ิ
ราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจําทัว่ ไปของกระทรวง เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง เพื่อให้ สอดคล้ องตาม
แนวทางพระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปั ญหาของพื ้นที่ สถานการณ์ ของประเทศ และ
ขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางและแผนการปฏิบตั ริ าชการ
(2) พัฒ นายุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวงและการบูรณาการด้ า นสุข ภาพ
ระหว่างองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ
ฉุกเฉิน วิกฤติการคุ้มครองผู้บริ โภค และการมีสว่ นร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
(3) จัดสรรและพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้ เกิดการประหยัด
คุ้มค่า และสมประโยชน์
(4) กํ ากับ เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทัง้ ประสานการปฏิบัติราชการด้ าน
การแพทย์และการสาธารณสุข
2. ภารกิจตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง รับ ผิดชอบงานขึน้ ตรงต่อ ปลัดกระทรวง โดยมี อํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
(1) ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการตรวจสอบด้ านการบริ ห าร การเงิน และการบัญ ชี ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทําหน้ าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมี
อํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) เสนอแนะและให้ คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
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(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
4. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต เพื่ อทํ าหน้ าที่ ห ลัก ในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและการส่งเสริ มคุ้มครองจริ ยธรรมใน
กระทรวง รับผิดชอบงานขึ ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทังจั
้ ดทําแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องเสนอต่อปลัดกระทรวง
(2) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ สว่ นราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้ อร้ องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบ
ของเจ้ าหน้ าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการพลเรื อน
(5) ประสานงาน เร่ งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และ
ร่ วมมื อในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ช อบกับ ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริ ยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(7) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
5. กองกลาง มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
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(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานบริ หารทัว่ ไป งานห้ องสมุด และงาน
เลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทังงานพระราชพิ
้
ธี งานรัฐพิธี และงานพิธี
การต่าง ๆ ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง และ
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื ้นที่กระทรวง
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง
(5) ประสานราชการกับหน่วยงานทังภายในและภายนอกกระทรวง
้
(6) ดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ มิ ได้ กํ า หนดให้ เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการใดของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(7) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
6. กองกฎหมาย มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ ยวกับความรับผิดทางแพ่งและ
อาญา งานคดีปกครอง งานคดีอื่น ๆ การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์ หรื อคําโต้ แย้ ง และ
การให้ ความเห็นทางกฎหมายที่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) เป็ นศูนย์ข้อมูลกลางด้ านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ ยวกับการพัฒ นาและปรับปรุ งกฎหมายใน
กระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(4) ดําเนินการป้องกัน แก้ ไข และระงับข้ อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข
รวมถึงการเสริ ม สร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี และช่วยเหลือเยี ย วยาผู้รับ บริ การและผู้ให้ บ ริ ก าร
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลการบังคับใช้ กฎหมายของกระทรวงและเป็ น
ศูนย์กลางการประสานงานเครื อข่ายผู้ปฏิบตั งิ านด้ านกฎหมายของกระทรวง
(6) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
7. กองการต่ างประเทศ มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
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(1) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้ านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศรวมทังวิ
้ จยั และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก
(2) ประสานความร่วมมือด้ านสุขภาพระหว่างประเทศ
(3) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้ านสุขภาพระหว่างประเทศ
(4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้ านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้ องหรื อที่ได้ รับมอบหมาย
8. กองการพยาบาล มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
(2) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริ การพยาบาลของสถานพยาบาล
ทุกระดับทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
(3) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับการพยาบาล รวมทัง้
กําหนดกลไกและรู ปแบบการปฏิบตั ิงานทังด้
้ านการบริ หาร บริ การ และวิชาการ ที่ครอบคลุม
ทังระดั
้ บปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒ นาและถ่ายทอดองค์ ความรู้ และเทคโนโลยีทางการ
พยาบาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
(5) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
9. กองตรวจราชการ มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
(2) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้
เป็ นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้ องกับกฎ ระเบียบ และขันตอนที
้
่กําหนด
(3) ติ ด ตามและตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากร โดยให้ มี ก ารจัด สรร การเกลี่ ย และ
ประสานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ เกิดความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
ในระดับพื ้นที่เขตสุขภาพ
(4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื ้นที่เขตสุขภาพ
(5) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
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10. กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบัญ ชี การงบประมาณ และการพั ส ดุ ข อง
สํานักงานปลัดกระทรวงหรื อที่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่ของกระทรวง
(2) ดําเนินการด้ านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(3) ให้ คําปรึกษา แนะนํา แก้ ไขปั ญหา และเสนอความเห็นด้ านการเงิน การคลัง การ
บั ญ ชี การงบประมาณ และการพั ส ดุ ต่ อ ผู้ บริ ห ารและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
11. กองบริหารการสาธารณสุข มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริ การสุขภาพ
ระบบบริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบริการ
(2) ส่งเสริ ม สนับ สนุน การพัฒ นาระบบบริ ก ารสุขภาพ ระบบบริ การเฉพาะ และ
ระบบสนับสนุนบริ การ ให้ มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
(3) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริ หารจัดการ
ทรัพยากรในระบบบริ การสุขภาพของหน่วยงานด้ านสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวข้ อง
(4) ส่งเสริ ม พัฒนารู ปแบบ และกลไกเกี่ ยวกับระบบบริ การสุขภาพให้ ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
(5) ส่งเสริ มและประสานความร่วมมือด้ านการจัดระบบบริ การสุขภาพกับหน่วยงานที่
ให้ การสนับสนุนการบริ การหรื อหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้ องถิ่น กรุงเทพมหานคร และ
ภาคเอกชน
(6) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
12. กองบริหารทรั พยากรบุคคล มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดระบบงานและบริ หารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ งานด้ า นวินัย ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ การ
อุทธรณ์ การร้ องทุกข์ของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการและพนักงานกระทรวง
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สาธารณสุข งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่เกี่ยวข้ องกับวินยั และความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่
(3) เสริ มสร้ างและพัฒนาด้ านวินยั คุณธรรม และจริยธรรมแก่บคุ ลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
13. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้ อมูลและสถานการณ์ และแนวโน้ มด้ านสุขภาพ รวมทัง้
วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ ที่จําเป็ นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริ หารยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศ
(2) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติ
ระหว่ า งประเทศ รวมทั ง้ จัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บัติ ร าชการของสํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(3) กํ าหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ รวมทังจั
้ ดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) วิ เคราะห์ จัด ทํ า คํ า ของบประมาณและจั ด สรรงบประมาณของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(5) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนประสานการดําเนินการ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(6) ประชาสัม พัน ธ์ ข้อมูลข่าวสารด้ านสาธารณสุข นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(7) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ ในด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ สขุ ภาพ
(8) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริ เริ่ มและโครงการพิเศษ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(9) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
14. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
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(1) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงิน
การคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ที่มีประสิทธิ ภาพ เพียงพอ ยัง่ ยืน
และเป็ นธรรม
(2) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็ นและคุ้มค่าให้
ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
(3) พัฒ นากลไกการขับ เคลื่ อน กํ ากับ ติ ด ตาม และการดํ า เนิ น การตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพ
ของประเทศ
(4) บริ หารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้ าว แรงงานต่างด้ าว บุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ
(5) พัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
(6) พัฒ นาระบบข้ อ มูล และบริ ห ารจัด การการเงิ น การคลัง ของหน่ ว ยบริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ
(7) พัฒนาภาคีเครื อข่ายด้ านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพ
ของประเทศ
(8) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
15. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้ านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ
(2) เป็ นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้ านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย ในทุ ก ระดับ ตลอดจนเป็ น ศูน ย์ ป ระสานงานกลางของ
หน่วยงานทังส่
้ วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้ องถิ่น และภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง
(3) เป็ นหน่ ว ยงานหลัก ด้ านการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข รั บ ผิ ด ชอบในการ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้ านการแพทย์และการสาธารณสุข และจัดให้ มีระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทังจั
้ ดให้ มีศนู ย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินด้ าน
การแพทย์และการสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ
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(4) สนับสนุนและพัฒ นาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉิ น
และสาธารณภัย ทังระยะก่
้
อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(5) พัฒนาและบริ หารจัดการระบบสื่อสารสัง่ การ และเป็ นศูนย์ประสานการเชื่อมโยง
ของหน่ ว ยงานสาธารณสุข ทัง้ ส่ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค ส่ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี เครื อ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้ องในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
(6) สนับสนุนและพัฒ นาระบบข้ อมูลสารสนเทศ องค์ ความรู้ และนวัตกรรมด้ าน
บริหารจัดการบริ การ และวิชาการ
(7) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
16. ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท แผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานกลาง
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(2) พัฒ นาระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย รวมทัง้ ให้ คําปรึ กษาแนะนํ า หรื อ
ฝึ กอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์ และการใช้ โปรแกรม
(3) บริ หารจัดการและให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) พัฒนาระบบคลังข้ อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้ เทคโนโลยีมิให้ มีผลกระทบต่อ
ความมัน่ คง
(5) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
17. สถาบันพระบรมราชชนก มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและการ
พัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของประเทศ
(2) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพ ให้ สอดคล้ องและตอบสนอง
นโยบายและความต้ องการด้ านกําลังคนของกระทรวง
(3) ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นสุข ภาพและประสานงานกับ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง
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(4) พัฒนาระบบข้ อมูลและงานวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน
(5) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้ านการศึกษาและฝึ กอบรมบุคลากรด้ าน
สุขภาพ
(6) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้ เป็ นหน่วยบริ การ
สุขภาพแก่ป ระชาชนทั่วไปและเป็ น แหล่งการศึก ษา ค้ น คว้ า วิจัย และฝึ ก ภาคปฏิ บัติของ
อาจารย์และนักศึกษา
(7) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
1.1.2 กลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาการแพทย์
1) กลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาการแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้ าน
การบําบัดรักษาและฟื ้นฟูสมรรถภาพ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการบําบัดรักษาและฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจัดระบบความรู้ และสร้ าง
มาตรฐานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อนําไปใช้ ในระบบบริ การสุขภาพ ซึง่
จะส่งผลให้ ประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ ประกอบด้ วย 3 กรม
ดังนี ้
1) กรมการแพทย์ประกอบด้ วย 21 กอง/สํานัก โดยเป็ นหน่วยงานสนับสนุน 4
หน่วยงาน และหน่วยงานวิชาการ 17 หน่วยงาน
2) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกอบด้ วย 3 กอง/
สํานัก โดยจําแนกเป็ นหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน และหน่วยงานวิชาการ 2 หน่วยงาน
3) กรมสุขภาพจิตประกอบด้ วย 10 กอง/สํานัก และ 12 ศูนย์ สุขภาพจิต โดย
จําแนกเป็ น หน่วยงานสนับสนุน 4 หน่วยงาน หน่วยงานวิชาการ 6 หน่วยงาน และหน่วยงาน
ที่อยูใ่ นส่วนภูมิภาค 12 แห่ง
โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางจะขึ ้นตรงต่อกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เช่น
- โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
- โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
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2) กลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาการสาธารณสุข
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้ านส่งเสริ มสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน
โรค โดยการศึกษา วิจยั พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการส่งเสริ มสุขภาพ
การควบคุมโรค เพื่อนําไปใช้ ในระบบบริ การสุขภาพ ซึง่ จะส่งผลให้ ประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรง
ั ้ างกายและจิตใจ ประกอบด้ วย 2 กรม ดังนี ้
ที่สมบูรณ์ทงร่
(1) กรมควบคุม โรคประกอบด้ วย 12 กอง/สํ า นัก และ 12 สํ านัก งานป้องกัน
ควบคุมโรค โดยจําแนกเป็ น หน่วยงานสนับสนุน 4 หน่วยงาน หน่วยงานวิชาการ 8 หน่วยงาน
และหน่วยงานที่อยูใ่ นส่วนภูมิภาค 12 แห่ง
(2) กรมอนามัยประกอบด้ วย 12 กอง/สํานัก และ 12 ศูนย์อนามัย โดยจําแนก
เป็ น หน่วยงานสนับสนุน 4 หน่วยงานหน่วยงานวิชาการ 6 หน่วยงาน หน่วยงานที่บรู ณาการ
งานจากกองวิชาการ 2 หน่วยงาน และหน่วยงานที่อยูใ่ นส่วนภูมิภาค 12 แห่ง
3). กลุ่มภารภิจด้ านสนับสนุนบริ การสุขภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุน
การดําเนินงานของหน่วยบริ การสุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกที่เอื ้อต่อการจัดบริ การ
สุขภาพ ระบบสุขภาพของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านบริ การสุขภาพและด้ าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เพื่อให้ ประชาชนสามารถดูแลตนเองและได้ รับบริ การจากหน่วยบริ การที่มี
คุณภาพและได้ มาตรฐาน ประกอบด้ วย 3 กรม ดังนี ้
(1)กรมสนับ สนุน บริ การสุขภาพประกอบด้ วย 7 กอง/สํานัก โดยจํ าแนกเป็ น
หน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนบริการและวิชาการ 6 หน่วยงาน
(2)กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ป ระกอบด้ ว ย 10 กอง/สํ า นัก และ 12 ศูน ย์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยจํ า แนกเป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น 2 หน่ ว ยงาน หน่ ว ยงาน
สนับสนุนบริ การและวิชาการ 8 หน่วยงาน และหน่วยงานที่อยูใ่ นส่วนภูมิภาค 12 แห่ง
(3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบด้ วย 10 กอง/ สํานัก โดย
จําแนกเป็ นหน่วยงานสนับสนุน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 8 หน่วยงาน
นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่ได้
อยูภ่ ายใต้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ ได้ แก่
1.2 โครงสร้ างการบริหารราชการส่ วนภูมิภาค
การบริ หารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง การบริ หารงานราชการในส่วนภูมิภาคที่
เป็ นไปตามหลักการแบ่งอํานาจ (Deconcentration) สําหรับการจัดระเบียบบริ หารราชการ
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ส่วนภูมิภาคของไทยในปั จจุบนั พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ได้ จัดแบ่งการบริ ห ารออกเป็ น จังหวัด และอํ าเภอ โดยจังหวัดเป็ น หน่ วยการปกครองส่ว น
ภูมิ ภาคที่ ใหญ่ ที่สุด ประกอบด้ วยอําเภอหลายๆ อําเภอ มี ฐานะเป็ นนิ ติบุคคล และมี ผ้ ูว่า
ราชการจังหวัดซึ่งเป็ นหัวหน้ าบังคับบัญ ชาข้ าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด เป็ นผู้รับ
นโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐ มนตรี คณะรั ฐมนตรี หรื อกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มา
ปฏิบตั ใิ ห้ เหมาะสมกับท้ องที่และประชาชน ส่วนอําเภอเป็ นหน่วยราชการที่รองจากจังหวัด แต่
ไม่มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คลเช่นเดียวกับจังหวัด มีนายอําเภอเป็ นหัวหน้ าบังคับบัญชา ข้ าราชการ
ในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้ มีการ
ปรับปรุ งระบบการบริ หารราชการให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลที่ม่งุ เน้ นการจัดองค์กร
ภาครัฐให้ สอดคล้ องกับทิ ศทางการนํ าพาประเทศไปสู่การพัฒ นาที่ ยั่งยื น และเพื่ อให้ การ
ปฏิ บั ติ ร าชการสามารถอํ า นวยความสะดวกและให้ บริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สนับสนุนให้ มีการมอบอํานาจให้ ปฏิบตั ิราชการแทนได้ กว้ างขวางขึ ้น เพื่อ
เน้ นการบริการประชาชนให้ มีความสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี ้เพื่อให้ การบริ หารราชการในราชการบริ หารส่วนภูมิภาคสอดคล้ องกับทิศ
ทางการพัฒ นาประเทศ และให้ การบริ หารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล ปรับปรุ ง
อํานาจการดําเนินการของจังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทํางบประมาณ
ของจังหวัดให้ เหมาะสม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดเพื่อสอดส่อง
และเสนอแนะการปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ ใช้ วิธีการบริ หารกิจการ
บ้ านเมื อ งที่ ดี อัน จะทํ า ให้ การบริ ห ารเป็ นไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส เป็ นธรรม และมี ค วาม
รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพื่อสนับสนุนให้ เกิดความสงบ
เรี ย บร้ อยในสังคม และสมควรให้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการเป็ น ส่วน
ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
โครงสร้ างของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้ วย
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพในเขตพื ้นที่จงั หวัด
(2) ดําเนินการและให้ บริการด้ านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื ้นที่จงั หวัด
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(3) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื น้ ที่ จัง หวัด เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ น ไปตามกฎหมาย มี ก ารบริ ก ารสุข ภาพที่ มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ
(4) ส่งเสริ ม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื ้นที่จงั หวัด
ให้ เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวง
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้ านสุขภาพใน
เขตพื ้นที่จงั หวัด
(6) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพในเขตพื ้นที่อําเภอ
(2) ดําเนินการและให้ บริการด้ านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื ้นที่อําเภอ
(3) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื น้ ที่ อํ า เภอ เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านเป็ น ไปตามกฎหมาย มี ก ารบริ ก ารสุข ภาพที่ มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
(4) ส่งเสริ ม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื ้นที่อําเภอ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวง
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้ านสุขภาพใน
เขตพื ้นที่อําเภอ
(6) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อที่
ได้ รับมอบหมาย
3. โรงพยาบาลศูน ย์ /ทั่วไป แบ่งงานภายในออกเป็ น 5 กลุ่ม คื อ กลุ่ม ภารกิ จด้ า น
อํานวยการ กลุ่มภารกิจด้ านพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้ านการพยาบาล กลุ่ม
ภารกิจด้ านบริ การตติยภูมิ และกลุม่ ภารกิจด้ านบริ การปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ
โรงพยาบาลศูน ย์ (รพศ.) เป็ น โรงพยาบาลสัง กัด กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็ น
โรงพยาบาลประจําจังหวัดประจําภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)
มีจํานวนเตียง มากกว่า 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 26 แห่ง เรี ยงตามจํานวนเตียงในแต่
ละภาค เช่น
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- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- โรงพยาบาลศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
- โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลชุม ชน (รพช.) เป็ นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็ น
โรงพยาบาลประจํ า อํ า เภอทั่ว ไป มี ขี ด ความสามารถระดับ ปฐมภูมิ (Primary Care) หรื อ
ระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจํานวนเตียง 10 – 120 เตียง ในประเทศไทย
้ อสถานีอนามัย หรื อศูนย์สขุ ภาพ
มีอยู่ 723 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล เดิมนันคื
ชุมชน เป็ นสถานพยาบาล ประจําตําบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) โดยเกือบทังหมดจะไม่
้
รับผู้ป่วยใน
และไม่มีแพทย์ทํางานอยู่เป็ นประจํา แต่จะอาศัยความร่วมมือกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชา ชีวะ มีนโยบายที่จะพัฒนาสถานี
อนามัย หรื อศูนย์สขุ ภาพชุมชนให้ มีศกั ยภาพ มากขึ ้น จึงจัดสรรงบประมาณในโครงการไทย
เข้ มแข็ง พ.ศ. 2555 เพื่อยกระดับ สถานีอนามัย หรื อศูนย์สขุ ภาพชุมชนให้ เป็ นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
1.3 โครงสร้ างการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น
ราชการส่วนท้ องถิ่นในประเทศไทย มี 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ [2]
การปกครองส่วนท้ องถิ่นรู ปแบบทัว่ ไป เป็ นรูปแบบการปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีอยู่ทวั่
ประเทศทุก จังหวัด มี 3 ประเภทได้ แ ก่ เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล (อบต.) และ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.)
การปกครองส่วนท้ องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทัว่ ไป
จะมีขึ ้นเป็ นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็ นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรื อเมืองท่องเที่ยว ซึง่ ไม่
เหมาะสมที่ จะใช้ รูปแบบทั่วไปมาใช้ ในการปกครอง ปั จจุบัน มี กรุ งเทพมหานครและเมื อง
พัทยาที่เป็ นประเภทนี ้
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เทศบาล โดยทัว่ ไปหมายถึงท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเมือง หรื อมีศนู ย์กลางของความเป็ น
เมืองอย่างเห็นได้ ชัดเจน โดยองค์กรของเทศบาลต้ องมีสภาเทศบาล และมีคณะเทศมนตรี
หรื อนายกเทศมนตรี แล้ วแต่กรณี ซึง่ เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็ นสามระดับ คือ
้ รายได้
เทศบาลนคร คือเขตท้ องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 50,000 คนขึ ้นไป ทังมี
อันสมควรในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
เทศบาลเมือง คือเขตท้ องถิ่นชุมชนที่เป็ นที่ตงของศาลากลางจั
ั้
งหวัด หรื อท้ องถิ่นที่มี
ประชากรรวมกั น 10,000 คนขึ น้ ไป ทั ง้ มี ร ายได้ อั น สมควรในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล
เทศบาลตําบล คือเขตท้ องถิ่นชุมชนที่มีประชากรรวมกัน 5,000 คนขึ ้นไป ทังมี
้ รายได้
อันสมควรในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล หรื อ เป็ นสุขาภิบาลเดิมมาก่อน
การยกฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาลตําบล และแม้ ว่า "เทศบาลตําบล" จะมีชื่อเรี ยกคล้ ายกัน
หรื อชื่อเดียวกันกับ "ตําบล" แต่เทศบาลตําบลไม่จําเป็ นจะต้ องครอบคลุมตําบลเพียงตําบล
เดียว
โดยท้ องที่เทศบาลทังสามรู
้
ปแบบนี ้ จําเป็ นจะต้ องมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเขต
ชุม ชนนัน้ ๆ ขึน้ เป็ น เทศบาลในแต่ล ะระดับ ชัน้ ด้ วย ดังนัน้ ในทางปฏิ บัติ ท้ องถิ่ น บางแห่ ง
อาจจะผ่านเกณฑ์ ทงด้
ั ้ านประชากร และรายได้ แล้ ว แต่ยงั มีสถานะเป็ นองค์กรในระดับที่ตํ่า
กว่าที่ควรจะเป็ นอยู่ เนื่องด้ วยยังไม่มีการยกฐานะ
ท้ อ งที่ ตํ า บลโดยทั่ว ไปคื อ ส่ ว นท้ องที่ ช นบท หรื อ กึ่ ง เมื อ งที่ มี ก ารกระจายตัว ของ
ประชากรอย่างหลวมๆ แต่อาจจะมีเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นกว่าจุดอื่นๆ ในท้ องที่ด้วย
ในทางปฏิ บัติ ท้ อ งที่ ตํ า บลคื อ ท้ อ งที่ ส่ ว นที่ เหลื อ จากท้ องที่ เทศบาล โดยจะมี อ าณาเขต
ครอบคลุมท้ องที่ตําบล ตามอย่างการปกครองส่วนภูมิภาคเป็ นหลัก แต่หากพื ้นที่ส่วนหนึ่ง
ส่ ว นใดที่ อ ยู่ในเขตท้ องที่ เทศบาลแล้ ว ก็ จ ะอยู่น อกเหนื อ จากเขตพื น้ ที่ ข องท้ องที่ ตํ า บล
กล่าวคือ หากมีตวั เมืองอยูร่ ะหว่างกลางของเขตตําบล (ส่วนภูมิภาค) ในสองตําบล ซึง่ เขตตัว
เมืองนัน้ ได้ รับการยกฐานะเป็ นท้ องที่เทศบาลแล้ ว พื ้นที่ส่วนที่เหลือที่ไม่เต็มตําบลคือท้ องที่
ตําบล ซึง่ จะอยู่ภายใต้ การบริ หารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ชื่อว่า องค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยต้ องมีสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล และมีนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ น
ผู้บริ หาร
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องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดมีหน้ าที่อุดหนุนท้ องถิ่น (เทศบาล และ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล) ในการดําเนินกิจการที่ท้องถิ่นไม่สามารถทําได้ โดยอาจจะเป็ นโครงการขนาด
ใหญ่เกินขอบเขตอํานาจของท้ องถิ่น หรื ออาจเป็ นโครงการ ที่เป็ นประโยชน์ ส่วนรวมของทุก
ท้ องถิ่นในจังหวัดเดียวกัน เช่น การก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ เป็ นต้ น
สภาท้ องถิ่น
สภาท้ องถิ่น หรื อ สภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วยองค์การบริ หารส่วน
จังหวัด เทศบาล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่วนตําบลทํ าหน้ าที่ ในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการทํ างานของฝ่ ายบริ หารขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หาร
ท้ องถิ่ น สภาท้ องถิ่ นมาจากการเลือกตัง้ จากประชาชนในท้ องถิ่ นโดยตรง มี อํานาจหน้ าที่
หลายประการตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ออกข้ อบัญญัติท้องถิ่น ตรวจสอบการทํางานของ
ผู้บริหารท้ องถิ่น เป็ นต้ น
ปั จจุบันแผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2543 ซึ่ง
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ได้ จดั ทําขึ ้นตามพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขันตอนการ
้
กระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543 นัน้ มีผลทําให้ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ต้ อง
ถ่ายโอนของรัฐไปให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ เสร็จสิ ้น
จากทิศทางตามบทบัญ ญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํ
้
านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังกล่าว ทําให้ การ
จัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่นโดยเฉพาะในส่วนที่ว่า
ด้ วยการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องปรับเปลี่ยนไปในประการสําคัญที่มงุ่ หมาย
ที่จะให้ ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการงานท้ องถิ่นที่ดี (Good Local Governance) และตลอดทัง้
การจัดบริ การสาธารณะให้ เป็ นไปตามมาตรฐานตามที่ประชาชนมุ่งหวัง การให้ บริ การด้ าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนนัน้ โดยทัว่ ไปแล้ วคนมักเข้ าใจว่าเป็ นบทบาทหน้ าที่ขององค์กรใน
หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้ าที่ดงั กล่าวโดยตรง ดังวิสยั ทัศน์ ของ
กระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุข เป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชน
และทุกภาคส่วน เพื่ อสร้ างสังคมที่ มี จิตสํานึกด้ านสุขภาพ ให้ ค นไทยทุก คนมี สุขภาพดี สู่
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เป้า หมายสังคมอยู่เย็น เป็ น สุข ตามแนวเศรษฐกิ จ ปรั ช ญาพอเพี ย ง” (วิสัย ทัศ น์ กระทรวง
สาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข)
ที่จริ งแล้ ว ในบริ บทของงานส่งเสริ มสุขภาพและงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม หรื อการ
บริ การสาธารณสุขขันมู
้ ลฐาน ราชการส่วนกลางได้ มีการกระจายอํานาจการจัดการดังกล่าว
้ กรปกครองท้ องถิ่นขึ ้น
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมานานแล้ ว นับแต่ได้ มีการจัดตังองค์
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2538) และในปั จจุบนั จากพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขันตอน
้
การกระจายอํานาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ยังได้ กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต่าง ๆ
มีหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง
ดัง ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ในหมวด 2 มาตรา 16 (19) ว่ า ให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ต่ า ง ๆ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล [3]
การส่งเสริ มประสิทธิภาพท้ องถิ่นเป็ นบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในช่วงเปลี่ยน
ผ่าน ซึ่งจะต้ องสร้ างความเข้ ม ข้ นในการส่งเสริ มขี ดความสามารถของท้ องถิ่ นให้ สามารถ
บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนฯ
้
ได้ กําหนดอํานาจ
หน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไว้ ในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 นัน้ จะเห็น
ได้ ว่าเป็ น อํานาจหน้ าที่ ในการจัดบริ การสาธารณะที่ มี ขอบเขตกว้ างขวางกว่าเดิม และใน
มาตรา 30 กําหนดให้ มีการถ่ายโอนงานบริ การสาธารณะที่เป็ นการดําเนินการซํ ้าซ้ อนระหว่าง
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อภารกิจที่รัฐจัดให้ บริ การในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นหรื อภารกิจที่รัฐจัดให้ บริ การในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและส่งผลกระทบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นหรื อภารกิจที่เป็ นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล รู ปแบบ
การมอบหมายภารกิจหรื อบริการสาธารณะมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้ แก่
1) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะดําเนินการเอง
เมื่ อ รั ฐ บาลหรื อ ส่ ว นราชการยุติ บ ทบาทการให้ บริ ก ารสาธารณะ ซึ่ง เป็ นบริ ก าร
สาธารณะขันพื
้ ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตและการจัดโครงสร้ างพื ้นฐาน และถ่ายโอน
หรื อ ส่งมอบให้ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น ดํ าเนิ น การเอง ซึ่งสามารถดํ า เนิ น การได้ ใน 3
รูปแบบ ได้ แก่
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(1) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับมอบแล้ ว ไม่ว่าองค์การบริ หารส่วน
ตําบล (อบต.) หรื อ เทศบาล เมื่อรับโอนภารกิจต่าง ๆ แล้ ว สามารถบริ หารจัดการด้ วยตนเอง
ภายใต้ ความสามารถของตนเอง
(2) ภารกิ จ ที่ ต้ องร่ ว มกั น ดํ า เนิ น การระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
้
จบางอย่างต้ องมี
เนื่องจากมีภารกิจบางประการอาจต้ องคํานึงถึงความร่ วมมือ ดังนันภารกิ
ลักษณะการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ไม่ว่าเป็ นองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต่างประเภทกัน และ
(3) ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องดําเนินการเอง แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นสามารถซื ้อบริ การ มอบหมายหรื อจัดซื ้อจัดจ้ างให้ เอกชนดําเนินการแทนได้
2) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับหน่วยงานราชการร่วมกันดําเนินการ
ในการดําเนินการบริ การสาธารณะบางภารกิจต้ องมีการปรับเปลี่ยน เช่น การปรับ
บทบาทของราชการบริ หารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใหม่ โดย
ท้ องถิ่นอาจจะเป็ นผู้ดําเนินการหลักในการดําเนินกิจการสาธารณะบางภารกิจ แต่อีกหลาย
ภารกิจยังคงอยูภ่ ายใต้ การกํากับหรื อการบริ หารจัดการหรื อการดําเนินงานของส่วนราชการ
3) ภารกิจที่รัฐไม่ได้ ถ่ายโอนไป แต่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถดําเนินการได้
ภารกิจบางประการไม่ได้ มีการถ่ายโอนให้ กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เช่น การ
จัดการศึกษาสูงกว่าการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน แต่ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใดต้ องการจัด
การศึกษาดังกล่าวก็สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี อํานาจ
หน้ าที่ ในการจัดการศึกษาอยู่แล้ ว แต่ทัง้ นี จ้ ะต้ องอยู่ภายใต้ การพิจารณามาตรฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผู้กําหนดดังนัน้ ในการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นตามแผนการกระจายอํานาจฯ จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นของพัฒนาการของการกระจายอํานาจ
ของประเทศไทย ซึง่ ต้ องการกลไกและมาตรการที่จะพัฒนาขึ ้นในอนาคตเพื่อให้ การกระจาย
อํานาจบรรลุผลสํ าเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต้ องการความเข้ าใจที่ ต รงกัน และความมุ่งมั่น
เชื่อมัน่ ต่อปรัชญาและคุณค่าของการกระจายอํานาจจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง นับแต่รัฐบาล
ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและประชาชนที่พร้ อมจะร่วมกันพัฒนาการกระจาย
อํานาจโดยผ่านกระบวนการการเรี ยนรู้ที่ตอ่ เนื่องและมัน่ คง
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2. การปรับโครงสร้ างภายในกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากปั ญหาสุขภาพเปลี่ยนไป ตังแต่
้ ระดับบุคคลถึงระดับสากล องค์กรภาคีด้าน
สุขภาพมีจํานวนเพิ่มขึ ้น ทังกลไกรั
้
ฐในรูปแบบใหม่ๆ และองค์กรภาคประชาสังคม และความ
จําเป็ นต้ องดึงการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยคํานึงถึงความ
ซับซ้ อนของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ ตลอดจนปั ญหาเกี่ยวกับกลไกทางการเงิน [4]
จากการประชุ ม ความเห็ น ร่ ว มกั น ในทุ ก ภาคส่ ว นรวมถึ ง บุ ค ลากรในกระทรวง
สาธารณ สุ ข (สธ.) ซึ่ ง ได้ เห็ น ด้ วยกั บ บทบาทของกระทรวงสาธารณ สุ ข ในการเป็ น
คณะกรรมการสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority) ที่ต้องมองปั ญหาสุขภาพของ
ประเทศส่วนกลาง (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมวิชาการ) ควรเน้ นบทบาทเป็ นผู้กําหนด
นโยบายและกํ ากับดูแล (Regulatory) ตลอดจนกํ าหนดมาตรฐานต่างๆ ซึ่งต้ องการระบบ
ข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการระดับชาติได้ จริ ง รวมถึงการบังคับ
ใช้ กฎหมาย
2.1 ปั ญหาเชิงกลไกและโครงสร้ างภายในกระทรวง
แม้ ว่า การประเมินผลการทํางานหลังจากสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในรอบ
10 ปี (มีนาคม 2555) พบว่าการเข้ าถึงบริ การของประชาชนเพิ่มจาก 1 เป็ น 3 ครัง้ แต่ปัญหา
พบว่า โรงพยาบาลใหญ่เกิดความแออัด ใช้ กําลังคนมากขึ ้น ในการแก้ ปัญหารัฐบาลต้ องการ
ให้ ระบบมีความยัง่ ยืนจึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขให้ เกิด
ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อกํ า หนดบทบาทหน้ าที่ ที่ ชัดเจนทุก ระดับ ตัง้ แต่ระดับ ประเทศ และเขต
บริ การ"
จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีประเด็นของอํานาจมาเกี่ยวข้ องด้ วยหากจะ
มองลักษณะของโครงสร้ างอํานาจจะมีลกั ษณะเป็ นสามเหลี่ยม (triangle) ที่การดําเนินงาน
ตามบทบาทและยุทธศาสตร์ ของกรมต่าง ๆ จะมีผ้ เู กี่ยวข้ อง คือ
1. กระทรวงสาธารณสุ ข ภายใต้ กระทรวงมี ก รมต่ า ง ๆ ดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองการแก้ ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้
2. ประชาชน/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3. นักการเมืองมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ
ความเชื่อมโยงกันระหว่างบทบาทของกรมต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ประชาชน/ผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และฝ่ ายการเมื อ งนั น้ กระบวนทั ศ น์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะทํ า ให้ การ
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ดํ า เนิ น งานในบทบาทของกรมต่า ง ๆ บรรลุสู่เป้า หมาย โดยพิ จ ารณาการดํ า เนิ น งานที่
ตอบสนองประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ในการทํ าให้ ป ระชาชนมี สุขภาพดี แ ละประเด็น โครงสร้ าง
อํานาจ ซึง่ ประกอบด้ วยอํานาจทางการเมือง อํานาจด้ านประชาชน และอํานาจด้ านนโยบาย
(กระทรวงสาธารณสุข ) มาเป็ น องค์ ป ระกอบเพื่ อ พิ จ ารณาในการปรั บ รายละเอี ย ดของ
ยุท ธศาสตร์ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเชื่ อ มโยงของโครงสร้ างอํ า นาจ เนื่ อ งจากกระทรวง
สาธารณสุขเป็ นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกรมต่าง ๆ และอํานาจทางการเมือง ในขณะเดียวกัน
กรมจะเอื ้ออํานวยและสนับสนุนให้ โรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์ ดําเนินงานเพื่อให้ ประชาชนมี
สุขภาพดี โดยมีบทบาท ดังนี ้
1) การวางนโยบายของกรมต่าง ๆ ร่ วมกัน และแนวทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน
และเป็ นรู ปธรรมให้ แก่ห น่วยงานในสังกัด เพื่ อใช้ เป็ นทิ ศทางรวมทัง้ ช่วยบูรณาการในการ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ และบทบาทภารกิจ
2) กรมต่า ง ๆ จะต้ อ งสามารถหางบประมาณเพื่ อ สนับ สนุน การดํ า เนิ น งานของ
หน่ วยงาน กรมต่าง ๆ ต้ องมี ความสามารถในการสื่อสารให้ ห น่วยงานในระดับกระทรวง
(อํานาจด้ านนโยบาย) รวมถึงการเจรจาต่อรอง (bargaining) ให้ กระทรวงฯ เห็นความสําคัญ
ในบทบาทและผลงานของกรมต่าง ๆ เพื่อส่งต่อถึงอํานาจทางการเมือง ส่งผลให้ กรมต่าง ๆ
ได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณและทรัพยากร
3) การเป็ น ผู้ป ระสาน การจัด ระบบบริ ก ารสาธารณสุข เช่ น โรงพยาบาล สัง กัด
กรมการแพทย์ กับโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักปลัดกระทรวงฯ ไม่สามารถกระจาย
การบริ การให้ ครอบคลุมประชาชนได้ ทวั่ ประเทศ บทบาทของกรมต่าง ๆ คือ การพัฒนาและ
สร้ างเครื อข่า ยวิช าการ ดังนัน้ กรมต้ อ งมี บ ทบาทในการประสานงานกับ ระดับ พื น้ ที่ เช่ น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงการประสานงานด้ านวิชาการกับกรมต่างๆ ในกระทรวง
สาธารณสุขที่จะมีบทบาทเชื่อมต่อกันในการจัดบริ การสุขภาพการทํางานแบบเชื่อมโยงกับ
การทํางานตามยุทธศาสตร์ มีดงั นี ้
ก. แนวทางเชิงรุ กการสํารวจความต้ องการของผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย รวมทังสํ
้ ารวจภาพลักษณ์ (brandimage) ของกรม
ข. แนวทางตังรั้ บ เป็ นการรักษาคุณภาพงาน
ค. การสร้ างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการต่าง ๆ
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ง. การสร้ างความยั่งยื น เป็ น เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับช่องว่างระหว่างคนรุ่ น ต่างๆ
(generation) และกํ า ลัง คน ผู้ กํ า หนดนโยบายควรจั ด ทํ า แผนสื บ ทอด
กํ า ลัง คน (succession plan) เป็ น การรองรั บ การขาดแคลนกํ า ลัง คนเพื่ อ
สร้ างความยัง่ ยืน

แผนภาพ ข้ อเสนอ โครงสร้ างกระทรวงสาธารณสุข
ที่มา สุริยะ วงศ์คงคาเทพ. โครงสร้ างกระทรวงสาธารณสุข [5]
ที่ ผ่ า นมา มี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ จํ า นวนมากที่ ไ ม่ ส ามารถเป็ นกลไกที่ มี
ประสิทธิผล ดังนันเพื
้ ่อให้ กลไกนี ้ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิผลจําเป็ นต้ องมีกลไกเลขานุการที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบข้ อมูลที่ดีเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ตลอดจนบริ หารยุทธศาสตร์ ให้ ได้ ภาพที่พึงประสงค์ การปรับบทบาทกลไกวิชาการในระดับ
พื น้ ที่ (ศูน ย์ เขตของกรมต่ า งๆ) เพื่ อ เชื่ อ มโยงกับ กลไกปฏิ บัติ ก ารกระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนกลางต้ องปรับบทบาทใหม่ บริหารจัดการคนเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพ รวมทังต้
้ องพัฒนา
ศักยภาพเพื่อให้ รองรับบทบาทใหม่ เช่น การบริ หารจัดการระบบ การสื่อสารนโยบายเพื่ อ
นําไปปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล
โครงสร้ างของกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการปรับบทบาทหน้ าที่ออกเป็ น 4 ส่วน คือ
[3]
1.ผู้กํ า หนด กํ า กั บ ดู แ ล มาตรฐาน (Regulator) ด้ า นบริ ก ารต่ า ง ๆ ทั ง้ ด้ า นการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ ทํา
หน้ าที่พฒ
ั นากําหนดมาตรฐานด้ านเทคนิค มาตรฐานบริ การและวิชาการและเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพใหม่ ๆ ให้ แก่หน่วยบริ การ และเป็ นมาตรฐานเดียวของประเทศ ประกอบด้ วยกรมต่าง
ๆกรมการแพทย์ ได้ เข้ ามาดูแลในเรื่ อ งมาตรฐานการบริ ก ารประชาชน กํ า หนดเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ทัง้ ในแนวทั่วไปกับแนวกลุ่มโรค กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพจะเข้ าไปดูแล
คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนในด้ านการดูแลสุขภาพ มาตรฐานการบริ การ การรักษา
ให้ เป็ นไปตามกฎทังในส่
้ วนของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ส่วนกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์จะเน้ นเรื่ องการเป็ นห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
เพื่ อ สนับ สนุน ฟื ้น ฟูก ารรั ก ษาของสาธารณสุขทั่วประเทศให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล
สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เน้ นการพัฒ นาและรั ก ษาคุณ ภาพ กรม
สุขภาพจิตจะเน้ นความเป็ นเลิศในการพัฒนาสมอง ความสามารถในการเรี ยนรู้ (IQ) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การพั ฒ นายี น พั น ธุ ก รรม โดยทั ง้ หมดนี จ้ ะต้ องทํ า การปรั บ
กระบวนการทํางานและวิธีคดิ ให้ เสร็ จ
2. ผู้ให้ บริ การ (Provider) คือ หน่วยบริ การสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทังหมด
้
ได้ แก่
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)ทังโรงพยาบาลศู
้
นย์ (รพศ.)/
โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
(รพ.สต.) โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต หรื ออาจหมายรวมถึงกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ที่มีบทบาทในการให้ บริ การเรื่ องของห้ องปฏิบตั ิ เป็ นต้ น ซึ่งในส่วนนี ้ กระทรวงสาธารณสุขมี
การปรับระบบการให้ บริการรูปแบบใหม่ครัง้ ใหญ่ โดยการจัดแบ่งเป็ นเครื อข่ายบริ การหรื อเขต
บริ การ 12 เขต เพื่อให้ สถานบริ การภายในเขตบริ การเดียวกันใช้ ทรัพยากรทัง้ บุคลากรและ
เวชภัณฑ์ร่วมกัน
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3. ผู้ซื ้อบริ การ (Purchaser) ได้ แก่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สํานักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่น อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น (อปท.) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม บางกรมอาจจะทําหน้ าที่ทงในส่
ั ้ วนของผู้ดแู ลมาตรฐานและผู้ให้ บริการ
เช่น กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิตที่มีโรงพยาบาลในสังกัด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้หน่วยงานระดับกรม
ต่าง ๆ ได้ มีการจัดแบ่งภารกิจของงานที่ดําเนินการคล้ ายคลึงกันออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1) งานการจัดทํ ามาตรฐาน ได้ แก่ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2) งานการสร้ างเสริ มสุขภาพ ได้ แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย
3) งาน ส นั บ ส นุ น ได้ แก่ ก รม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก ารสุ ข ภ าพ (ส บ ส .) แล ะ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และหน่วยงานนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดยในการจัด
กลุ่มภารกิ จของกรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่ม “ส” ได้ แก่ สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิ น
แห่งชาติ (สพฉ.) อยู่ร่วมกับกรมการแพทย์สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
(สสส.) อยู่ร่วมกับกรมอนามัย และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อยู่ร่วมกับ สบส.
ด้ วยกัน
4. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) (National Health Authority)มี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และมีรัฐมนตรี กระทรวงต่าง ๆ เป็ นกรรมการ เปรี ยบเสมือนเป็ น
คณะรัฐมนตรี สขุ ภาพ ทําหน้ าที่เป็ นองค์กรสูงสุดในด้ านบริ หารกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
สุขภาพระดับชาติ ให้ คําแนะนําด้ านนโยบายแก่รัฐบาล เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานมีทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี ้ มีการจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลสุขภาพแห่งขาติ (Nation Health Information) เพื่อจัดทํา
ระบบรายงานข้ อมูลสุขภาพของประเทศ
2.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ ายสุขภาพระดับพืน้ ที่ [6]
องค์กรบริ หารจัดการด้ านสุขภาพระดับพื ้นที่ ซึง่ เรี ยกกันว่า “คัพ” (Contracting unit
of primary care: CUP) (ส่วนใหญ่ คือระดับอําเภอ) เป็ นองค์กรที่ เกิดขึ ้นมาพร้ อมกับระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ทังนี
้ ้เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า “คัพ” เป็ นองค์กรที่ทําหน้ าที่รับจัดบริ การตามพันธะสัญญาที่ทางสํานักงาน
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กําหนดไว้ ในเงื่อนไขของการขอขึ ้นทะเบียนเป็ นหน่วย
คูส่ ญ
ั ญาในการจัดบริ การสุขภาพด้ านปฐมภูมิ
สําหรับโรงพยาบาลเอกชนแล้ ว การขอขึ ้นทะเบียนเป็ น“คัพ” นัน้ ไม่มีอะไรซับซ้ อน มี
การลงนามเป็ นหน่วยบริ การในการดูแลสุขภาพประชาชนตามมาตรฐานและเงื่อนไขการซื ้อ
บริ การของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (สปสช.)
แต่สําหรับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโครงสร้ างหน่วยงานภายใต้ ระบบราชการเดิม
นัน้ “คัพ” จึงเป็ นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ ้นในท่ามกลางโครงการแบบเก่า ภายใต้ วฒ
ั นธรรมการบริ หาร
จัดการแบบเดิม และด้ วยข้ อจํากัดมากมาย การบริ หารจัดการเพื่อเครื อข่ายบริ การสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิในระดับพื ้นที่ จึงเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องต้ องให้ ความสําคัญ
เนื่องจาก “คัพ” คือ องค์กรที่มีการบริ หารลักษณะเป็ นตามบทบาทหน้ าที่ในรู ปของ
คณะกรรมการ (Functional Committee) เป็ นองค์กรที่มีหลายองค์กรย่อยมาประสานงานกัน
โดยไม่ได้ เป็ น ระบบสายการบังคับ บัญ ชาโดยตรง ดังนัน้ กลไกของคณะกรรมการบริ ห าร
เครื อข่ายสุขภาพระดับพื ้นที่ (CUP Board) จึงมีความสําคัญยิ่ง CUP Board คือ กลไกหลัก
ทัง้ 2 ภาคส่วนเข้ ามาร่ วมเป็ นกรรมการโดยประธาน“คัพ” เลือกคนที่มีความสามารถ อาจเป็ น
ผู้อํ า นวยการหรื อ สาธารณสุข อํ า เภอก็ ได้ แ ละมี ที ม กองเลขานุก าร “คัพ ” ที่ ผ สมผสานทัง้
เจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสร้ างการมีส่วนร่ วมในการร่ วม
บริ หารและควบคุมกํากับ มีตวั แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลเป็ นกรรมการ“คัพ”
ด้ วย
2.3 พันธกิจและบทบาทขององค์ การท้ องถิ่นในการจัดการสุขภาพระดับพืน้ ที่
พันธกิจที่ 1 ในด้ านการบริหารระบบบริ การสาธารณสุขในระดับอําเภอ
“คัพ” มักมีจุดมุ่งหมายร่ วมในการสร้ างระบบการดูแลรักษาโรคที่มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาการสําหรับทัง้ ในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล การ
พัฒ นาระบบบริ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลที่ ทุก “คัพ ” ได้ พัฒ นาระบบงานไปมากน้ อ ย
แตกต่างกันไป ได้ แก่
1. ระบบการส่งต่อผู้ป่วย
หน่วยงานระดับ“คัพ” บางแห่งจัดให้ มีช่องทางด่วนสําหรับผู้ป่วยที่ได้ รับการส่งต่อ
จากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล แต่“คัพ” บางแห่งจัดระบบรถส่งต่อในโรงพยาบาล
ส่งเสริ ม สุขภาพตํ าบลหลักมายังโรงพยาบาล “คัพ ” บางแห่ งจัดระบบการส่งต่อกลับ จาก
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โรงพยาบาลไปรับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล“คัพ”บางแห่งเมื่อมี
ผู้ป่วยมารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล จะมีการแจ้ งข้ อมูลไปให้ เจ้ าหน้ าที่ประจํา
ครอบครัวได้ มาเยี่ยมผู้ป่วย และให้ ข้อมูลเชิงบริ บทของผู้ป่วยและชุมชนเพิ่มเติมในผังรายการ
ผู้ป่วย เพื่อประกอบการรักษาพยาบาลที่ลงตัวกับบริ บทของผู้ป่วยที่สดุ
2. ระบบการรับคําปรึกษาหรื อการปรึกษาทางโทรศัพท์
ระบบการปรึ ก ษาเป็ น อี ก ส่วนหนึ่งของระบบเชื่ อมต่อระหว่า งโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลที่ สําคัญ ในปั จจุบนั เพื่อให้ ผ้ ูป่วยได้ รับการดูแลที่ ดีที่สุด
เพราะบ่อยครัง้ ที่ ความเจ็บป่ วยไม่ได้ รุนแรงถึงขัน้ ที่ ต้องรับการรักษาจากแพทย์ โดย “คัพ ”
บางแห่งจัดให้ มีแพทย์รับผิดชอบเป็ นพื ้นที่ “คัพ”บางแห่งใช้ ระบบปรึกษาแพทย์เวร “คัพ” บาง
แห่งไม่มีระบบที่ชดั เจนใช้ ระบบความสัมพันธ์สว่ นตัว
3. ระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( Home Health Care)
หน่วยงานระดับ “คัพ”ส่วนใหญ่ มีระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ตัวอย่าง การใช้ ทีม
จากโรงพยาบาลดูแลรั ก ษาทัง้ อํ าเภอ การใช้ ที ม ร่ ว มระหว่างโรงพยาบาลกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบล การให้ อาสาสมัครสาธารณสุขร่ วมเยี่ยมบ้ าน ระบบการดูแลผู้ป่วยที่
บ้ านนัน้ เป็ นหนึ่งในตัวชี ้วัดที่สะท้ อนให้ เห็นถึง ความร่ วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ อย่างชัดเจน
4. ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
้ วนใหญ่มีแรงจูงใจจากความต้ องการ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังนันส่
ของโรงพยาบาลที่ต้องการลดจํานวนผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื อ้ รังในโรงพยาบาลลง โดยเฉพาะ
คลินิกเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง จึงมีการพัฒ นาระบบนี ข้ ึน้ ในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
โรงพยาบาลบางแห่งส่งเจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลไปให้ การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล บางแห่งจัดการอบรมเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้ ดแู ลรักษา
เองและจัดระบบส่งต่อไปรับการตรวจเช็คให้ ละเอียดที่โรงพยาบาลปี ละ 1-2 ครัง้
5. ระบบการตรวจรักษาผู้ป่วย
การสนับสนุนทางวิชาการแก่เจ้ าหน้ าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในการ
ดูแลผู้ป่วยที่มีมาตรฐานที่ใกล้ เคียงกับโรงพยาบาล เป็ นภารกิจอีกอย่างที่สําคัญ โดยส่วนใหญ่
ใช้ ระบบการอบรมแก่เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลหรื อจัดการเพิ่มพูนทักษะ
ด้ วยการหมุนเวียนมาฝึ กทักษะต่างๆ ที่โรงพยาบาล
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การสนับสนุนที มสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสู่ศูนย์ สุขภาพชุมชนก็ เป็ นอีกกลวิธี
หนึง่ ที่ได้ ผล โดยนอกจากทีมสหวิชาชีพจะมีภารกิจในการให้ บริ การแล้ ว ยังจําเป็ นต้ องใส่ใจใน
การถ่ายทอดประสบการณ์ และเรี ยนรู้ การดูแลผู้ป่วยในบริ บทที่สอดคล้ องกับชุมชนร่ วมกับ
เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลด้ วย นอกจากนี ้ก็ยงั สามารถสร้ างความศรัทธา
ของประชาชนในพื ้นที่ตอ่ ศูนย์สขุ ภาพชุมชนแห่งนันได้
้ เป็ นอย่างดีด้วย
6. การสร้ างเสริ มสุขภาพและการควบคุมโรคในระดับอําเภอ
งานควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อเป็ นภารกิจที่เร่ งด่วนของ “คัพ”แต่เนื่องจาก
การระบาดของโรคนันเป็
้ นลักษณะเป็ นช่วงๆ (Periodic) ไม่ต่อเนื่อง ดังนัน้ “คัพ”ส่วนใหญ่จึง
มักมีนกั วิชาการสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเป็ นตัวหลักที่รับเรื่ องนี ้ และเมื่อ
การระบาดของโรคก็จดั เป็ นทีมเฉพาะกิจออกปฏิบตั ิการ ลักษณะการสร้ างเสริ มสุขภาพและ
ควบคุมโรคนันมี
้ 2 ประการ คือ 1) การจัดกิจกรรมเอง สําหรับกิจกรรมการสร้ างสุขภาพและ
ควบคุมโรคในบางกรณี “คัพ” มีหน้ าที่เป็ นกลไกหลักในการทําเอง เช่นจัดกิจกรรมวันรณรงค์
เอดส์โลก จัดการแข่งขันเต้ นแอโรบิก จัดมหกรรมคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก เป็ นต้ น 2) การ
กํากับติดตาม เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็ นภารกิจปกติของทุกโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลนัน้ “คัพ” อย่างไรก็ตาม บทบาทของ “คัพ”ในการควบคุมกํากับสถานบริ การนัน้ ยังเป็ น
เรื่ องที่ยงั ต้ องมีการพัฒนาต่อไป
7. การบริ หารจัดการระบบสนับสนุนการทํางานของหน่วยบริ การปฐมภูมิเนื่องจาก
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ นั น้ มี เจ้ าหน้ าที่ จํ า นวนจํ า กัด เฉลี่ ย ประมาณ 2-4 คน ทํ า ให้ “คัพ ”
จําเป็ นต้ องมีระบบสนับสนุนเพื่อให้ เกิดมาตรฐานเดียวกันทังหน่
้ วยบริ การปฐมภูมิที่เป็ นของ
โรงพยาบาลและหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ การควบคุ ม กํ า กั บ ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ ได้ แก่ การสนับสนุนการบริ หารจัดการเวชภัณ ฑ์ ในรู ปแบบของคลังยา
ระดับอําเภอ เพื่อสร้ างระบบบริ หารจัดการยาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั “คัพ”ส่วนใหญ่
มีคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาด้ วย
8. การสนับสนุนการบริ หารจัดการด้ านงานพัสดุ เช่น ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เป็ น
คลัง ของทุ ก หน่ ว ยปฐมภู มิ ซึ่ ง สามารถเบิ ก ของทุ ก อย่ า งที่ ค ลัง มี เช่ น วัส ดุด้ า นชัน สูต ร
แม้ กระทั่งหรื อวัสดุสิ ้นเปลืองด้ วย วัสดุสํานักงาน เช่น ไม้ กวาด ถุงดํา กระดาษ ผงซักฟอก
แบบพิมพ์ตา่ งๆ โปสเตอร์ เพื่อลดภาระการจัดซื ้อจัดหาเอง และลดต้ นทุนในการจัดซื ้อ
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9. ระบบการทําให้ ปราศจากเชื ้อกลางของอําเภอ ซึง่ มีทงการสนั
ั้
บสนุนทางวิชาการ
การสนับสนุนเครื่ องมือในการทําให้ ปราศจากเชื ้อแก่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล เช่น
เครื่ อ งนึ่ ง ไฟฟ้ า หรื อ การให้ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลส่ ง ของมานึ่ ง ฆ่ า เชื อ้ ที่
โรงพยาบาล โดยมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเครื่ องมือระหว่างกัน
10. ระบบการกําจัดขยะติดเชื ้อกลางของอําเภอ ระบบการกําจัดขยะติดเชื ้อ เป็ น
เรื่ องยากที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลจะจัดการได้ ดังนัน้ ทางเลือกที่เหมาะสมคือ การ
วางระบบให้ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลนํ าส่งขยะติดเชือ้ มาทํ าลายโดยผ่านระบบ
กําจัดขยะติดเชื ้อของโรงพยาบาล
11. ระบบข้ อมูลข่าวสารกลาง ควรมีการวางระบบข้ อมูลสารสนเทศที่โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลทุกแห่งมีการใช้ โปรแกรมลงบันทึกข้ อมูลการปฏิบตั ิงานที่ เหมือนกัน
และสามารถสรุ ปรายงานประจําเดือน ประจํางวดได้ และทําให้ “คัพ” สามารถกํากับความ
ครอบคลุมหรื อความก้ าวหน้ าของงานได้ สะดวกรวดเร็ วขึ ้น
12. ระบบการสนับสนุนและดูแลครุ ภณ
ั ฑ์การแพทย์ เช่น กรณีของ “คัพ” แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดพิษณุโลก มีระบบการดูแลครุ ภัณฑ์ การแพทย์ให้ กับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตํ าบล หากครุ ภัณ ฑ์ ใดที่ ตัง้ ไว้ แล้ ว ไม่ ได้ ใช้ ก็ จ ะมี ก ารนํ ามาสับ เปลี่ ย นที่ โรงพยาบาลเป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ หรื อเครื่ องมือแพทย์ที่ใช้ ประโยชน์ได้ จริ งกลับไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
เป็ นต้ น
การบริ หารระบบสาธารณสุขในระดับอําเภอ “คัพ” [7] ดังนี ้
1. การสร้ างสมดุลระหว่างนโยบายจากระดับจังหวัดหรื อส่วนกลางกับการจัดการ
ปั ญหาในระดับพื ้นที่
เนื่องจากในปั จจุบนั ระบบงานด้ านสุขภาพนันกิ
้ นความกว้ างขวางมาก และมีงาน
เชิ ง นโยบายจากส่ ว นกลางที่ สั่ง การจากกรมกองต่ า ง ๆ เข้ า มามาก ทุ ก งานล้ ว นลงมา
ปฏิบตั ิการในระดับหมู่บ้านตําบล ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลและ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนมีปัญหาในการทํางานพอสมควร
บทบาท “คัพ”จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องสร้ างสมดุลของนโยบายจากส่วนกลางกับ
ปั ญหาสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่ ด้ วยการออกแบบแนวทางการทํางานต่อนโยบายที่เข้ า
มาให้ ลงตัวกับบริ บทในพื ้นที่ จัดลําดับความสําคัญของนโยบายโดยใช้ สภาพจริ งในพื ้นที่เป็ น
ปั จจัยหลักในการจัดลําดับความสําคัญ
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2. การจัดพื ้นที่การดูแลใหม่ตามเหมาะสม (re-catchment area)
เนื่องจากระบบการวางโครงสร้ างที่ตงสถานบริ
ั้
การที่ผา่ นมาในอดีต ยึดตามรูปแบบ
การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีถนน มีสะพาน มี
ทางลัดในการเข้ าถึงชุมชนหรื อตลาดรวมทังโรงพยาบาล
้
ทําให้ ความสะดวกในการใช้ บริ การ
้ ่ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องจัดผังการรับบริ การ
ไม่เป็ นไปตามเขตตําบลหรื ออําเภอที่บ้านเรื อนตังอยู
และการดูแลประชาชนใหม่ตามข้ อมูลภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS)
3. การแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรโดย “คัพ”
การแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะในระดับโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลของ “คัพ” นัน้ มีพฒ
ั นาการมายาวนาน โดยมีรูปแบบหลักที่พบ ได้ แก่ การสร้ าง
แรงจูงใจในพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานโรงพยาบาลออกไปประจําที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบล ซึง่ เกือบทุก “คัพ” ได้ ทําเช่นนี ้ แต่ความสําเร็ จด้ วยการสมัครใจนันมากน้
้
อยแตกต่างกัน
ไป
โครงสร้ างในการบริ หารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับอําเภอนัน้ มีโครงสร้ าง
ตามกฎหมาย โดยมีองค์ กรทัง้ สิ ้น 3 องค์ กรคือ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรื อ ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
ในปั จจุบนั เมื่อระบบงานของ “คัพ”ได้ กลายมาเป็ นองค์กรในการจัดสรรทรัพยากร
ระดับอําเภอ ทังในด้
้ านบุคลากร งบประมาณ และครุ ภณ
ั ฑ์ ทําให้ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานจึงเป็ นเรื่ องใหญ่ที่สําคัญมาก เพราะไม่ใช่องค์กรแนวดิง่ ในสายการบังคับบัญชา แต่
เป็ นองค์ ก รแนวราบที่ ต้ องประสานและทํ า งานร่ ว มกั น เป็ นการจั ด องค์ ก ารเชิ ง หน้ าที่
(Functional Organization)
อย่างไรก็ตาม แม้ งานของ “คัพ” นันมี
้ มากและสําคัญเพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนด้ าน
สุขภาพในระดับอําเภอ แต่องค์กร “คัพ” ส่วนใหญ่ ไม่มีตวั ตนชัดเจน ขึ ้นอยู่กับผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุข อํ า เภอ เป้า หมายของการจัด การสุข ภาพระดับ พื น้ ที่ (CUP
Management) คื อ สร้ างความสอดคล้ องกลมกลื น ของความเป็ นเอกภาพองค์ ก ร
(Harmonize Unity of Organization) แต่ยอมรับความหลากหลาย (Diversity) ได้ และด้ วย
้ ้ อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและ
โครงสร้ างสาธารณสุขในระดับอําเภอนี ้ ภาวะผู้นําของทังผู
สาธารณสุขอําเภอ รวมทังที
้ มงานหลักๆ ของ “คัพ”จึงเป็ นหัวใจสําคัญของความสําเร็ จของ
องค์กรประสานงานเช่น “คัพ” ผู้นําต้ องมีแนวคิดเชิงบวกในการทํางาน เห็นปั ญหาเป็ นสิ่งท้ า
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ทายไม่ใช่เป็ นอุปสรรค ต้ องมีความสามารถในการให้ โอกาสทีมงานและเจ้ าหน้ าที่ทงจากส่
ั้
วน
ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริ ม สุขภาพตําบลได้ แสดงออกถึงความสามารถใน
ศักยภาพที่ มีอยู่ออกมาขับเคลื่อนงานของ “คัพ” รู้ จักใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ จากการทํางาน
ร่วมกันเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างองค์กร “คัพ”ให้ เข้ มแข็งและเป็ นหนึง่ เดียวกัน
พันธกิจที่ 2 การเชื่อมต่อการทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น [8]
การบริ หารจัดการระบบบริ การสาธารณสุขในระดับอําเภอเป็ นพันธกิจขันพื
้ ้นฐาน
ของการทํ า หน้ าที่ ข อง “คัพ ” แล้ ว การเชื่ อ มต่ อ กับ ภาคี ภ าคส่ ว นอื่ น ๆ โดยเฉพาะองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นก็นบั ได้ วา่ เป็ นบทบาทขันต่
้ อไป
รู ปแบบการเชื่อมต่อเป็ นหุ้นส่วนสุขภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีรูปแบบ
เป็ นไปในลักษณะการประสานเป็ นรายโครงการหรื อมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากท้ องถิ่นเป็ นโครงการมากน้ อยตามเหตุปัจจัย หรื อการเชิญบุคคลผู้นําองค์กรในองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นมาเป็ นคณะกรรมการ
ในหลายพื ้นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ ตงงบประมาณในการส่
ั้
งนักเรี ยนในพื ้นที่
รับทุนไปเรี ยนในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ทันตาภิบาล เจ้ าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เป็ น
ต้ น เมื่อจบแล้ วก็ต้องกลับมาปฏิบตั งิ านที่สถานบริการสุขภาพในชุมชน
การสนับสนุนงบประมาณให้ กบั องค์กรภาคประชาชนที่ผกู ติดกับงานสาธารณสุข
เช่น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สงู อายุ หรื อชมรมผู้ตดิ เชื ้อ เป็ นต้ น
การสนับสนุนด้ านอาคารสถานที่ เช่น กรณีของ “คัพ” แห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธ์
ที่ทางโรงพยาบาลได้ ไปเช่าห้ องแถวเพื่อเปิ ดให้ บริ การในนามของ “โรงพยาบาลยางตลาด 2”
เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วยในเขตเทศบาล จัดแพทย์ เภสัชกร พยาบาล มาให้ บริ การ มีรถฉุกเฉิน
เพื่อส่งต่อไปโรงพยาบาล ต่อมาทางเทศบาลเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ รับ จึงได้ อาสา
สร้ างอาคารให้ ในที่สดุ
พันธกิจที่ 3 การสนับสนุนกลไกภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง [8]
ในบริบทของการดูแลสุขภาพในระดับอําเภอนัน้ จากแนวคิดและกระบวนทัศน์ด้าน
สุขภาพที่ว่า “เรื่ องสุขภาพไม่ได้ อยู่ที่โรงพยาบาล แต่อยู่ที่วิธีคิด อยู่ในชุมชน แต่ก่อนพอพูด
เรื่ องสุขภาพและความเจ็บป่ วย หลายคนนึกถึงกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล แต่ทกุ วันนี ้
เรื่ อ งสุข ภาพนิ ย ามไปไกลมาก เชื่ อ มโยงไปทุ ก เรื่ อ ง ไม่ ว่ า เกษตร การคุ้ม ครองผู้บ ริ โภค
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สิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายสาธารณะด้ า นสุข ภาพ หรื อ แม้ แต่ ทิ ศ ทางการพัฒ นาประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะ” เป็ นต้ น
ในแง่โครงสร้ าง อดีตเรื่ องสุขภาพมีแนวเดียวคือแนวดิ่ง ส่วนราชการมาขยายพื ้นที่
ในภูมิภาค แล้ วสร้ างความเจริ ญในพื ้นที่ ซึ่งจะสามารถแก้ ปัญหาได้ ในพื ้นที่ที่ไม่ซบั ซ้ อน แต่
ทุกวันนี ้ไม่ใช่ โครงสร้ างแนวดิ่งอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องเกิดโครงสร้ างโดยการจัดการตนเอง
ของชุมชน เกิดโดยชุมชน โดยมีการเชื่อมประสานกับกลไกปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นข้ อต่อ
สําคัญสําหรับงานแนวตังและแนวราบ
้
เป็ นการถักทอมิติการทํ างานแบบใหม่ เชื่อมต่อกับ
ประชาชนเพื่อให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ซบั ซ้ อน
“คัพ ” ควรมี บ ทบาทในการสร้ างชมรมกลุ่มภาคประชาชนให้ เข้ ม แข็ง และเชื่อม
ประสานให้ เกิดความเคลื่อนไหวด้ านสุขภาพที่หลายภาคส่วนต่างช่วยกันขับเคลื่อนมาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยพลัง
ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การจัดบริ การสาธารณสุขส่วนใหญ่ ของ
ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ อ ยู่ใ นภาครั ฐ โดยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกระทรวง
สาธารณสุข (ร้ อยละ 94.75) รองมาคือภาคเอกชน และภาครัฐที่เป็ นองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ในภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกระทรวงกลาโหม และสังกัดของ
หน่วยบริ การประจําที่ทําหน้ าที่เป็ นคู่สญ
ั ญาบริ การปฐมภูมิ กรณีหน่วยบริ การประจําภาครัฐ
จะมีการบริ หารจัดการเป็ นลักษณะเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิโดยที่มีหน่วยบริ หารจัดการกลาง
ขึ ้นกับโรงพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่ ในรูปแบบหน่วยบริ การคูส่ ญ
ั ญาสําหรับบริ การปฐมภูมิ หรื อ
CUP ซึ่งปั จจุบัน มี พัฒ นาการการบริ ห ารเครื อข่ายบริ ก ารปฐมภูมิ ในรู ป แบบระบบบริ ก าร
สุขภาพระดับอําเภอ (District HealthSystem; DHS) เริ่ มมีความชัดเจนมากขึ ้น จากนโยบาย
การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส) เป็ นต้ น
และในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้ มีการประกาศนโยบายระบบสุขภาพอําเภอ เป็ น
นโยบายสําคัญ ของการพัฒ นาระบบบริ การปฐมภูมิอย่างเป็ น เครื อข่าย โดยหน่วยบริ การ
ประจํา ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยคูส่ ญ
ั ญาของบริการปฐมภูมิ (Contracting unit for Primary care:
CUP) โดยส่วนใหญ่ใช้ โรงพยาบาลรัฐเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการ ปั จจุบนั แม้ จะมีการ
ทํางานในรู ปแบบระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System; DHS) ที่มีภาคส่วนอื่นๆ ที่
มาร่ วมทํ างานกับกระทรวงสาธารณสุขมากขึน้ โดยมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)
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โรงพยาบาลส่งเสริ ม สุขภาพตําบลองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น และภาคประชาสังคมเข้ า
มาร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหารเครื อข่าย [9]
การจัดบริ การสุขภาพมีลกั ษณะตังแต่
้ การบริ การสาธารณสุขมูลฐาน การบริ การ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (ระดับตําบล) การบริ การสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ (ระดับอําเภอ
จังหวัด) และการบริ การสาธารณสุขระดับตติยภูมิ (ระดับศูนย์ หรื อส่วนกลาง) ในทางปฏิบตั ิ
สถานบริ การระดับสูงจะมี บริ การระดับต้ นร่ วมด้ วยเสมอ และหน่วยบริ การในแต่ละระดับ
ร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบในระบบของการรั บ และส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยเพื่ อ การรั ก ษา เนื่ อ งจากขี ด
ความสามารถในการให้ บริ การแตกต่างกัน ตามพื ้นความรู้และขนาดของสถานบริ การ ดังนัน้
โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลชุม ชน โรงพยาบาลทั่ว ไป ศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข และ
อาสาสมัครสาธารณสุขจึงมี ฐานะเป็ น พี่ เลีย้ งซึ่งกันและกัน ตามลําดับความสามารถและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ระบบการรับส่งผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. องค์ การที่สังกัดกระทรวงอื่น
1) สังกัดกระทรวงกลาโหม
เป็ น องค์ ก รหลัก ที่ รับ ผิ ด ชอบในการดูแ ลสุข ภาพกํ า ลังพลทหารในการปฏิ บัติ
ภารกิ จ เพื่ อ ความมั่น คงของประเทศชาติ แ ละเป็ น องค์ ก รที่ มี ธ รรมาภิ บ าล ตลอดจนเป็ น
เครื อข่ายด้ านสุขภาพของกรมแพทย์ทหารบก
ส่ วนกลาง
1.รพ.พระมงกุฎเกล้ า
2.รพ.อานันทมหิดล
ส่วนการศึกษา
3.รพ.ค่ายธนะรัชต์
4. รพ.รร.จปร.
กองทัพภาคที่ 1
5.รพ.ค่ายจักรพงษ์
6.รพ.ค่ายอดิศร
7.รพ.ค่ายภาณุรังษี
8.รพ.ค่ายสุรสีห์
9.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
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19.รพ.ค่ายศรี พชั ริ นทร
20.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ
21.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
กองทัพภาพที่ 3
22.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
23.รพ.ค่ายจิรประวัติ
24.รพ.ค่ายสุรศักดิม์ นตรี
25.รพ.ค่ายกาวิละ
26.รพ.ค่ายสุริยพงษ์
27.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
28.รพ.ค่ายวชิรปราการ
29.รพ.ค่ายพิชยั ดาบหัก
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10.รพ.ค่ายนวมินทราชินี
11.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์

30.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
31.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

กองทัพภาคที่ 2
12.รพ.ค่ายสุรนารี
13.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
14.รพ.ค่ายประจักษ์ ศลิ ปาคม
15.รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
16.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
17.รพ.ค่ายศรี สองรัก
18.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

กองทัพภาคที่ 4
32.รพ.ค่ายวชิราวุธ
33.รพ.ค่ายเสนาณรงค์
34.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริ หาร
35.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
36.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
37.รพ.ค่ายเทพสตรี ศรี สนุ ทร

2) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลประเภทนี ้เป็ นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ หรื อวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
เป็ นศู น ย์ บริ ก ารทางการแพ ทย์ ร ะดั บ ตติ ย ภู มิ ขั น้ สู ง (Super Tertiary Care) ที่ มี ขี ด
ความสามารถในการให้ บริ การและมีความพร้ อมในการรักษาสูงสุด เนื่องจากเป็ นโรงพยาบาล
ที่ ใช้ ส าหรับการเรี ยนการสอนเพื่ อผลิตบุคลากรทางด้ านการแพทย์ และเป็ นโรงพยาบาล
สําหรับการค้ นคว้ าวิจยั ต่างๆ ในประเทศไทยมีอยู่ 12 แห่ง เรี ยงตามจํานวนเตียง ดังนี ้
1. โรงพ ยาบาลศิ ริ ร าช และ โรงพ ยาบาลศิ ริ ร าช ปิ ยมหาราชการุ ณ ย์ คณ ะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่ วมมือกับคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก โดยความร่ วมมือกับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
5. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ว
ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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7. โรงพยาบาลราชวิ ถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่ ว มมื อ กับ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกี ยรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภายใต้ การ
กํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
11. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
12. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.3 สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร เป็ นโรงพยาบาลในสังกัดของกรุ งเทพมหานคร
สํ า นัก การแพทย์ มี อ ยู่ทัง้ หมด 9 แห่ ง โดยมี โรงพยาบาลวชิ รพยาบาลเป็ น โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยซึง่ บริ หารโดยตรงโดย คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช ดังนี ้
1) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
2) โรงพยาบาลกลาง
3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4) โรงพยาบาลตากสิน
5) โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์
6) โรงพยาบาลลาดกระบัง
7) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
8) โรงพยาบาลสิรินธร
9) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ฺธโร อุทิศ
นอกจากนีย้ งั มีองค์กรอื่นๆ ที่มิได้ สงั กระทรวงอีก ได้ แก่ พอสว , สภากาชาดไทย มูลนิธิ
ด้ านสาธารณสุข เป็ นต้ น
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คําถามเชิงอภิปราย
1. จงแสดงความสัม พัน ธ์ ของการบริ หารงานสาธารณสุขภาครัฐส่วนกลางและส่วน
ท้ องถิ่น
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาโครงสร้ างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เขตสุขภาพคืออะไร จากงานวิจยั ของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพควรมีรูปแบบ
อย่างไร
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บทที่ 2
หลักการบริหารงานที่ดีและมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
การบริ หารรัฐกิจแนวใหม่ที่ให้ ความสําคัญกับหลักการของประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่ วม การให้ ความสําคัญกับประชาชน การมุ่งให้ เกิดการบริ หารจัดการที่ดี การบริ หารภาครัฐ
แนวใหม่ต้องมีหลักสําคัญคือผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึง่ รวมถึงการไม่
เลือกปฏิบตั ิ การไม่ทําตามอําเภอใจ ยึดมัน่ ในความสุจริ ต คุณธรรม เป็ นแนวทางที่ถกู ต้ อง มี
ความโปร่ งใส ปฏิ บัติ ต ามหลัก การที่ ค วรจะเป็ น บทบาทของผู้บ ริ ห ารในแง่ข้ อ ผูก พัน หรื อ
ยอมรั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทัง้ ความสามารถในการรายงานชี แ้ จงได้ กระทํ า การอยู่บ น
พื ้นฐานโดยคํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม และบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่
1.2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย
2. ธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์และการบริการกิจการบ้ านเมืองที่ดี
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริการกิจการบ้ านเมืองที่ดี
2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
3. การบริหารงานภาครัฐแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
3.1 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
3.2 วิธีการบริหารงานภาครัฐแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่
ในการอธิบายความแตกต่าง คําว่า “การจัดการ (Management)” และคําว่า “การ
บริ หาร (Administration)” การบริ ห ารเรี ย กในระบบงานอํานวยการสนับสนุน ส่งเสริ มและ
บํารุ ง มักเป็ นงานในองค์การในระบบราชการ ซึง่ มีการบริ หารที่เป็ นไปตามตัวบทกฎหมาย มี
การดําเนินการที่แน่นอนและชัดเจน ต้ องมีอนุมตั ิเป็ นลําดับขัน้ การบริ หารเป็ นเรื่ องการจัดการ
ระบบงานและกระบวนการทํางานในองค์การให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และให้ มีความเป็ น
ระเบี ย บในทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งคงเส้ น คงวา ส่ ว นการจัด การ (Management) นั น้ เป็ นการ
บริหารงานในลักษณะของการจัดการให้ เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ มีการ
บริ หารทรัพยากรทังที
้ ่เป็ นคนและวัตถุให้ สามารถเลื่อนไหลเพื่อการใช้ งานที่ได้ ประโยชน์สงู สุด
ปรับตัวได้ ตามสถานการณ์ และเน้ นผลลัพธ์ที่เป็ นกําไรทังในด้
้ านคนและทรัพยากรเป็ นสําคัญ
การบริ หารในเชิงธุรกิ จ มักใช้ คําว่า การจัดการ ซึ่งมีความหมายถึง กระบวนการ
ทํางานโดยอาศัยคน กลุ่ม และทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้ เป้าหมาย
ขององค์ การดําเนินไปสู่ความสําเร็ จ [1] มากกว่า คําว่า การบริ หาร ในปั จจุบันมีการใช้ ใน
ความหมายเดียวกัน รวมเรี ยกว่า การบริหารจัดการ แต่ถ้าพิจารณาจากความหมายของคําทัง้
สองแล้ วจะมีความแตกต่างกันอยู่
ในยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงทั ง้ ทางด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง การ
บริ หารงานจึงต้ องมุ่งสู่ผลลัพธ์ จึงต้ องพึ่งพาการบริ หารจัดการที่ทําให้ เกิดความคล่องตัวและ
้
าเสนอต่อไปนี ้จึงใช้ คําว่า “การบริ หาร
ได้ ประสิทธิภาพของผลงานสูงสุดเป็ นหลัก ดังนันการนํ
จัดการ” เพื่อให้ เกิดความผสมผสานในหลักของการจัดการสมัยใหม่
เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงที่ได้ รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และ
ความขัดแย้ งและขาดความสมานฉันท์ในประเทศในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ได้ ส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีความอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติได้ ยึดมั่น ในปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการวางแผน ดังที่ได้ มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบริ บทการพัฒนาในโลก
เพื่อเป็ นพื ้นฐานของการจัดเตรี ยมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
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2550 - 2554) ที่ ผ่านมา และการจัด ทํ า วิสัย ทัศ น์ ป ระเทศไทยสู่ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งเสนอต่ อ
สาธารณชนในการประชุมประจําปี พ.ศ. 2551 [2]
ทังนี
้ ้กระแสโลกาภิวตั น์ การเลื่อนไหลของคน ทุน ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้ าอย่าง
เสรี ไร้ พรมแดน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยในด้ านต่างๆ และที่สําคัญได้ ทํา
ให้ คนไทยมีระดับการศึกษาสูงขึ ้น ขณะที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมลดลง คนไทยมีอายุยืนยาวขึ ้น
แต่มีการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รังที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม สถาบัน
ครอบครัวอ่อนแอ ไม่สามารถทําบทบาทหน้ าที่ได้ อย่างเหมาะสม คนไทยมีรายได้ สงู ขึ ้นแต่การ
กระจายรายได้ ยิ่งเกิดช่องว่างและยังขาดความเป็ นธรรม การกระจายการพัฒนาระหว่างพื ้นที่
และระหว่างเมื อ งกับ ชนบทมี ความเหลื่ อมลํา้ ก่ อให้ เกิ ด ช่อ งว่า งทางความรู้ ความคิด ของ
ประชาชนมากขึ ้น [3]
การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ เจ้ า หน้ าที่ ทุ ก คนต้ อ งมี บ ทบาทหน้ าที่ ชัด เจน
วัตถุประสงค์ชดั เจน ปฏิบตั ิโดยมืออาชีพที่มีความเป็ นกลาง และข้ อมูลกว้ างขวางเพียบพร้ อม
เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นตัวแปรในการประเมินผลงานโดยการนําไปเปรี ยบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สําหรับงานสาธารณสุขนัน้ ผลสัมฤทธิ์ คือ บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ที่ ให้ แก่ ป ระชาชน ซึ่ ง ส่ ง ผลสะท้ อนไปยัง สถานภาพอนามัย ของชุ ม ชนหรื อ
ประเทศชาตินนั่ เอง [4]
เมื่ อ แนวคิ ด การบริ ห ารสมัย ใหม่ ต้ องคํ า นึงถึ งการสร้ างธรรมาภิ บ าลด้ ว ย ดังนัน้
ภาครัฐจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้ างระบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึง่ มีองค์ประกอบของธรรมาภิบาลอยู่ 6 ประการคือ
1. หลักนิติธรรม ได้ แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้ อบังคับต่าง ๆ ให้ ทันสมัยและเป็ น
ธรรม และสังคมยินยอมพร้ อมใจปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎข้ อบังคับเหล่านัน้
2. หลักความโปร่ งใส ได้ แก่ การสร้ างความไว้ วางใจซึง่ กัน โดยมีการให้ และการรับ
ข้ อมู ล ที่ ส ะดวกเป็ นจริ ง ทั น การณ์ ตรงไปตรงมา มี ที่ ม าที่ ไ ปที่ ชั ด เจนและเท่ า เที ย มมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้ องชัดเจนได้
3. หลักการมีสว่ นร่วม ได้ แก่ การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมรับรู้ และร่วมคิด
ร่ วมเสนอความเห็ น ในการตัด สิน ใจปั ญ หาสําคัญ ของประเทศในด้ านต่าง ๆ เช่น การแจ้ ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี ้ยังรวมไป
ถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทํานัน้
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4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้ แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็ นการ
สร้ างกลไกให้ มีผ้ รู ับผิดชอบ ตระหนักในหน้ าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่
ใจปั ญหาสาธารณะของบ้ านเมือง และกระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา เคารพความคิดเห็นที่
แตกต่างและกล้ าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
5. หลักความคุ้มค่า ได้ แก่ การบริ หารจัดการและการใช้ ทรัพยากรที่มีจํากัดให้ เกิด
ประโยชน์ค้ มุ ค่า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม และ
6. หลักคุณธรรม ได้ แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้ องดีงาม สํานึกในหน้ าที่ของตนเอง
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต จริงใจ ขยัน อดทน มีวินยั และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
ซึ่งหลักการข้ างต้ น ต่อมาตาม มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญ ญัติ ระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญ ญัติ ระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญ ญัติให้ การกํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสัง่ การให้ ส่วนราชการและข้ าราชการปฏิบตั ิราชการ เพื่อให้ เกิดการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีกระทําโดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา บัญญัติให้ การบริ หารราชการและ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของส่วนราชการต้ องใช้ วิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์ สุข
ของประชาชน โดยที่ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการ เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านของส่ ว นราชการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้ บริ การแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ
้
บตั ิงานที่ เกินความ
มีประสิทธิ ภาพ เกิ ดความคุ้มค่าในเชิงภารกิ จของรัฐ ลดขันตอนการปฏิ
จําเป็ น และประชาชนได้ รับการอํานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการ
รวมทังมี
้ การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอย่างสมํ่าเสมอ ฝ่ ายบริหารได้ บญ
ั ญัตใิ ห้ มีกฎหมาย
คือ “พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”
นั ก ทฤษฎี ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งของการเป็ นพลเมื อ ง เรื่ อ งของชุ ม ชน ประชาสั ง คม
มานุษยวิทยาองค์การ และการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ เป็ นผู้ที่ได้ มีสว่ นในการผลักดันให้ เกิดการ
อภิปรายกันถึงหลักการบริ หารแนวใหม่ ๆ ขึ ้น ซึง่ อาจมีหลักการหลากหลายแตกต่างกันออกไป
ดังนี ้ [5]
1. การให้ คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็ นพลเมือง ข้ าราชการจะอยู่ใน
ฐานะที่ จ ะเป็ น ผู้ช่ ว ยเหลื อ สัง คม การมุ่ง ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน ข้ า ราชการจึง ไม่ เพี ย งแต่
ตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชนแต่ต้องสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาชนด้ วย
2. การคิดอย่างมีกลยุทธ์ และมีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นประชาธิปไตย นโยบายและ
โครงการต่าง ๆ สามารถสนองความต้ องการของสาธารณชนได้ อย่างมีประสิทธิผล หากมีการ
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ทํางานร่วมกัน การสร้ างค่านิยมร่วม การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการทาง
นโยบายความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกัน
3. การสํ า รวจความต้ อ งการของสาธารณชน เพื่ อ สร้ างความสนใจและความ
รับผิดชอบร่ วม การตระหนักว่าการมีสํานึกรับผิดชอบไม่ใช่เรื่ องง่าย ข้ าราชการไม่ควรพียง
ทํางานตามนโยบาย หรื อเรื่ องการตลาด และการอยู่รอดของตนเท่านัน้ แต่ต้องสนใจเรื่ องของ
กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน สังคม บรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ
และความสนใจสาธารณะด้ วย
1.2 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย [6]
สํานัก กพร. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
เพื่อเป็ นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและ บังเกิด
ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี เป้า ประสงค์ เชิ งยุท ธศาสตร์ เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ
พัฒนาสุขภาวะ และมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ของ กพร.
การพัฒนาระบบราชการไทย สามารถแบ่งยุทธศาสตร์ ออกได้ เป็ น 3 หัวข้ อ รวม 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี ้
การยกระดับองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริ การประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การ โดยออกแบบการบริ การที่ยึดประชาชน
เป็ นศูนย์กลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้
บริ การได้ ง่ายและหลากหลายรู ปแบบ เน้ นการบริ การเชิงรุ กที่มีปฏิสมั พันธ์ โดยตรงระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน การให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จอย่างแท้ จริ ง พัฒนาระบบการจัดการข้ อ
ร้ องเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ รวมทังเสริ
้ มสร้ างวัฒนธรรมการบริ การที่เป็ นเลิศ
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบการให้ บริ การประชาชน
- เสริ มสร้ างวัฒนธรรมการให้ บริการที่เป็ นเลิศ
- พัฒนาระบบการจัดการข้ อร้ องเรี ยนและแก้ ไขปั ญหาความเดือนร้ อนของ
ประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากร
มีความเป็ นมืออาชีพ โดยเน้ นการจัดโครงสร้ างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบ
เรี ยบง่าย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คล่องตัว รวดเร็ ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ทํางาน เน้ นการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity) พัฒนา ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ
เน้ นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้ างคุณค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้ จ่ายใน
การดําเนินงานต่าง ๆ และสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
กลยุทธ์
- พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้ มีขีดสมรรถนะสูง- พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การกํ า ลัง คนและพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบราชการ
- เพิ่ ม ผลิ ต ภาพในการปฏิ บัติ ราชการ โดยการลดต้ น ทุ น และส่ ง เสริ ม
นวัตกรรม
- สร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารสินทรัพย์ของภาครัฐให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยคํานึงถึงค่าใช้ จ่ายที่ผกู มัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดหรื อสร้ างมูลค่าเพิ่ม สร้ างโอกาส และสร้ างความมัน่ คงตามฐานะเศรษฐกิจ
ของประเทศ ลดความสูญเสียสิ ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทังวางระบบและมาตรการที
้
่
จะมุ่งเน้ นการบริ ห ารสินทรัพ ย์ เพื่ อให้ เกิ ดผลตอบ แทนคุ้ม ค่า สามารถลดต้ น ทุน ค่าใช้ จ่าย
โดยรวม มีต้นทุนที่ตํ่าลงและลดความต้ องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จําเป็ น
กลยุทธ์
- บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข องภาครั ฐ อย่ า งครบวงจรเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
คุ้มค่า และสะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ งของภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การวางระบบการบริ หารงานราชการแบบบูรณาการ โดยส่ง
เสริ มการทํางานร่ วมกันภายในระบบราชการด้ วยกันเองเพื่ อแก้ ปัญหาการแยกส่วนใน การ
ปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์ และประสานความร่ วมมือ
ระหว่างราชการบริ หารส่วน กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น ในรู ปแบบของการประสาน
ความร่ วมมือที่หลากหลาย ภายใต้ วตั ถุประสงค์เดียวกัน คือ นํ าศักยภาพเฉพาะของแต่ละ
หน่ ว ยงานมาสร้ างคุ ณ ค่ า ให้ กั บ งานตามเป้ า หมายที่ กํ า หนด เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ของประเทศและการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า
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กลยุทธ์
- ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
- ปรับปรุ งความสัมพันธ์ และประสานความร่ วมมือระหว่างราชการบริ หาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การส่งเสริ มระบบการบริ หารกิจการบ้ านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยส่งเสริ ม ให้ ห น่ วยงานราชการทบทวน
บทบาทและภารกิ จของตนให้ มี ความเหมาะสม โดยให้ ความสําคัญ ต่อการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน มุง่ เน้ นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น การถ่ายโอน
้
างความ
ภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จําเป็ นต้ องดําเนินงานเองให้ ภาคส่วนอื่น รวมทังการสร้
ร่วมมือหรื อความเป็ นภาคีห้ นุ ส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น
กลยุทธ์
- ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐให้ เหมาะสม
ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จําเป็ นต้ องปฏิบตั เิ องให้ ภาคส่วนต่าง ๆ
- ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิ ดและการสร้ างเครื อข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับความโปร่ งใสและสร้ างความเชื่อมัน่ ศรัทธาใน
การบริ หารราชการแผ่นดิน โดยส่งเสริ มและวางกลไกให้ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารและ สร้ างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิราชการ รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ ภาค
ประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการทํ า งานของทาง ราชการ ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมาตรการในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็ นรูปธรรม
กลยุทธ์
- ส่งเสริมและวางกลไกสร้ างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมาตรการในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
การก้ าวสูส่ ากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 การสร้ างความพร้ อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้ าสูก่ ารเป็ น
ประชาคมอาเซี ย น โดยเตรี ยมความพร้ อมของระบบราชการไทยเพื่ อรองรั บ การก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซี ย น รวมทัง้ ประสาน พัฒ นาเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อกัน ในการส่งเสริ ม และ
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ยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนํ าไปสู่ความมั่งคัง่ ทาง
เศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางการเมือง และความเจริ ญผาสุกของสังคมร่วมกัน
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบบริ หารงานของหน่วยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาตร์ เพื่อเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
- เสริ ม สร้ างเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2 ธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ และการบริการกิจการบ้ านเมืองที่ดี
ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) คื อ การปกครอง การบริ ห าร การจัด การ การ
ควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ยังหมายถึงการบริ หารจัดการ
ที่ ดี ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช้ ได้ ทั ง้ ภาครั ฐ และเอกชน ธรรมาภิ บ าลเป็ นหลัก การที่ นํ า มาใช้
บริ หารงานในปั จจุบนั อย่างแพร่ หลาย ด้ วยเหตุเพราะช่วยสร้ างสรรค์และส่งเสริ มองค์กรให้ มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ
แท้ จริ งแล้ วธรรมาภิ บ าลไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่มี สอนอยู่ในหลักศาสนาต่าง ๆ อยู่แล้ ว
ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 คําว่า ธรรมาภิบาล เกิดจากคําว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การ
รักษายิ่งธรรม) คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์รัฐศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ได้ บญ
ั ญัติว่า “
วิธีการปกครองที่ดี” แต่ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้ ใช้ คําว่า “การบริ การกิจการและสังคมที่ดี” และในพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการบริการกิจการบ้ านเมืองที่ดี
ด้ วยกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญ กระทบถึงกันการติดต่อสื่อสาร การ
ดําเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนาเรื่ องของการเมืองการปกครองได้
มุ่งให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลางมากขึ ้น หากจะให้ ประเทศมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน การมุ่ง
ดําเนินธุรกิจ หรื อปฏิบตั ิราชการต่าง ๆ โดยไม่ให้ ความสนใจถึงเรื่ องของสังคม ประชาชน และ
สิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นไปไม่ได้ อีกต่อไปในปั จจุบนั การมีการบริ หารจัดการที่ดีจึงเข้ ามาเป็ นเรื่ องที่
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ทุกภาคส่วนให้ ความสําคัญและมีการนําไปปฏิบตั ิกันมากขึ ้น ธรรมาภิบาลจึงจัดเป็ นแนวคิด
สําคัญในการบริ หารงานและการปกครอง เพราะโลกปั จจุบนั ได้ หนั ไปให้ ความสนใจกับเรื่ อง
ของโลกาภิวตั น์และธรรมาภิบาลหรื อการบริหารจัดการที่ดีมากขึ ้น
ธรรมาภิบาลเป็ นทังหลั
้ กการ กระบวนการและเป็ นเป้าหมายไปในตัว การมีธรรมาภิ
บาลอาจนํามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ในที่สดุ และการมีประชาธิปไตยก็นํามาสูก่ าร
มีผลทางสังคมคือการมีการพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้ างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและ
สถาพร ตลอดจนนํามาสูก่ ารแก้ ปัญหาความขัดแย้ งต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นได้ โดยสันติวิธี [7]
นักวิชาการระดับแนวหน้ าหลายคนได้ ริเริ่ มเสนอความคิดเห็นและแนวความคิดธรร
มาภิบาล (governance) ให้ เป็ นแนวคิดพื ้นฐานสําหรับการจัดรูปแบบ (organizing concept)
ของวิ ช าการบริ ห ารสาธารณะ หรื อ การจั ด การสาธารณะ [8] รู ป แบบธรรมาภิ บ าล
(Governance styles) จะถู ก นิ ย ามออกมาในลั ก ษณะของกระบวนการตั ด สิ น ใจ (the
processes of decision-making) และการนํ านโยบายไปปฏิบัติ (implementation) และทุก
อย่างที่องค์กรแต่ละองค์การต้ องสัมพันธ์กนั [9] โดยพื ้นฐานทัว่ ไปไม่วา่ จะเกี่ยวข้ องกับภาครัฐ
หรื อภาคเอกชน
ธรรมาภิบาลคือการใช้ อํานาจ (authority) การใช้ อํานาจทัง้ ระบบ การควบคุมโดย
ตั ง้ ใจหรื อ ไม่ ไ ด้ ตั ง้ ใจนี เ้ ชื่ อ มโยงถึ ง ระบบตรวจสอบความรั บ ผิ ด ชอบและการควบคุ ม
(accountability and control) ทัง้ ในการจัดตังระดั
้ บสากลและท้ องถิ่น ในโครงสร้ าง บรรทัด
ฐาน และการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ [10]
ธรรมาภิ บ าลภาครั ฐ จึ ง ผู ก พั น กั บ กฏหมายและกระบวนการกํ า หนดกฏหมาย
โดยเฉพาะ กฎหมายสูงสุดของสังคมคือ รัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนดกรอบพื ้นฐานของสถาบันที่
เกี่ยวโยงกับนโยบายสาธารณะ และการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ [11] หัวใจสําคัญของธรรมาภิ
ั ญัติ การประเมินผลทางการเมือง
บาลภาครัฐมีตวั แบบเกี่ยวข้ องกับการเลือกของฝ่ ายนิติบญ
และธรรมาภิ บ าล ธรรมาภิ บ าลจึงเป็ น ตัวเชื่ อมโยงสถาบัน ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กับ การ
กําหนดนโยบายและการบริหารนโยบายสาธารณะ [12]
แนวคิดเรื่ องการบริ หารจัดการที่ดีได้ เผยแพร่สสู่ งั คมไทย โดยองค์กรพัฒนาในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทังนั
้ กวิชาการที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการที่ดีในการ
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยได้ หยิบยกปั ญหาที่เป็ นผลกระทบจากการมีระบบบริ หาร
จัดการที่ไม่ดีและแนวทางสร้ างระบบที่ดีขึ ้นมาเป็ นประเด็นในการสร้ างความเข้ าใจและระดม
ความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เป็ นผลให้ ภาคประชาชน ภาคประชา
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สังคมเกิ ดการตื่นตัวในเรื่ องดังกล่าวอย่างกว้ างขวาง องค์กรต่างประเทศที่ ให้ เงินกู้และเงิน
ช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้
เพื่อให้ ประเทศกําลังพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพื่อการนําเงินไปใช้ อย่างโปร่ งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีหลักการของการมีธรรมาภิบาลหลายหลักการแตกต่างกันออกไป แต่ก็
มักมีหลักการพืน้ ฐานคล้ ายกัน หลักการพืน้ ฐานที่สําคัญคือ หลักการมีส่วนร่ วม หลักความ
โปร่งใส สํานึกรับผิดชอบ และประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในส่วนของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้ างระบบบริหารจัดการที่ดีให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทย
โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ กําหนดแนวทางเพื่อสร้ างการ
บริ ห ารจัด การที่ ดี ในยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประชารั ฐ โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การพัฒ นา
ประสิทธิภาพของภาคราชการ การสร้ างความเข้ มแข็งแก่ภาคประชาชน เพื่อให้ เข้ ามามีส่วน
ร่ วมในกระบวนการพัฒ นาได้ อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการเสริ มสร้ างความเข้ าใจอันดี
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อให้ เกิดการประสานร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ [13]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ยังคงให้ ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง
กับการสร้ างระบบบริ หารจัดการที่ดี โดยได้ ขยายกรอบการดําเนินงานให้ ครอบคลุมทุกภาค
ส่ว นของสัง คม ได้ แ ก่ การสร้ างระบบบริ ห ารจัด การที่ ดี ในภาคธุ รกิ จ เอกชน การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการดําเนินงานของกลไกตรวจสอบทังที
้ ่จดั ตังขึ
้ ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทัง้ การปลุก
จิตสํานึกของประชาชนในเรื่ องคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี เพื่อเป็ นรากฐานสําคัญของการ
สร้ างระบบบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย [14]
ผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการจัดว่ามีความสอดคล้ องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ในหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่ องการปฏิรูประบบราชการที่ได้ มีการจัดทํา
แผนปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารภาครั ฐ รวมทั ง้ ระบบงบประมาณ และระบบกฎหมาย ให้ มี
ประสิท ธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ น เครื่ องมื อสนับสนุนการพัฒ นาประเทศอย่าง
แท้ จริ ง และมีการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนและท้ องถิ่นตามแนวทางการกระจาย
อํานาจ แต่ยงั ไม่สามารถบอกได้ อย่างชัดเจนถึงประเด็นสําคัญในเรื่ องของการบริ หารจัดการที่
ดี แต่ได้ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้ างระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ที่ได้
ระบุแนวทางในการบริ หารบ้ านเมืองที่ดีไว้
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2.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการบริการกิจการบ้ านเมืองที่ดี
หน่วยงานหลายแห่งทังในระดั
้
บสากลและภายในประเทศได้ กําหนดหลักการพื ้นฐาน
ของธรรมาภิบาลไว้ เช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ องค์ กรเพื่ อความร่ วมมือเเละ
พั ฒ น าท างเศรษ ฐกิ จ (Organization for Economic Co-operation and Development
Centre: OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น สําหรับหลักการพื ้นฐานของธรร
มาภิบาลที่จะกล่าวถึงนี ้เป็ นหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการสร้ างระบบ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสัง คมที่ ดี พ.ศ.2542 ซึ่ง ต่อ มาเป็ น พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ กําหนดเป้าหมายการบริ หาร
ราชการเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน ซึง่ หมายถึงการปฏิบตั ิราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้ เกิด
ความผาสุกและความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ตลอดจนประโยชน์สงู สุดของประเทศ องค์ประกอบของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ได้ กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบตั ริ าชการและสัง่ การให้ สว่ นราชการปฏิบตั ติ ามมาตรา 6 ดังนี ้
(1) เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ านเกินความจําเป็ น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ ทนั ต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้ รับการอํานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความ
ต้ องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอย่างสมํ่าเสมอ
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แผนภาพ 2.1 การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
ที่มา มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.2.1 การเกิดประโยชน์ สุขของประชาชน
แนวทางการบริ ห ารราชการที่ ถื อ ว่าจะเกิ ด ประโยชน์ สุขต่อ ประชาชน ให้ ถื อ เอา
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการจากรัฐ (มาตรา 8) ได้ แก่
(1) การกํ าหนดภารกิ จของรัฐและส่วนราชการต้ องเป็ น ไปเพื่ อวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้ องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
(2) การปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ของส่ ว นราชการต้ อ งเป็ นไปโดยซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต สามารถ
้
บประเทศและท้ องถิ่น
ตรวจสอบได้ และมุง่ ให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนทังในระดั
(3) ก่อนเริ่มดําเนินการ ส่วนราชการต้ องจัดให้ มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย
ให้ ครบถ้ วนทุกด้ าน กําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการ
ในแต่ละขันตอน
้
ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้ องดําเนินการ
รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน หรื อชีแ้ จงทําความเข้ าใจเพื่อให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึง
ประโยชน์ที่สว่ นรวมจะได้ รับจากภารกิจนัน้
(4) ให้ เป็ นหน้ าที่ของข้ าราชการที่จะต้ องคอยรับฟั งความคิดเห็น และความพึงพอใจ
ของสังคม โดยรวมและประชาชนผู้รับบริ การ เพื่อปรับปรุ งหรื อเสนอแนะต่อผู้บงั คับบัญ ชา
เพื่อให้ มีการปรับปรุงวิธีปฏิบตั ริ าชการให้ เหมาะสม
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(5) ในกรณีที่เกิดปั ญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้ สว่ นราชการดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคนันโดยเร็
้
ว ในกรณีที่ปัญหาหรื ออุปสรรคนันเกิ
้ ดขึ ้นจากส่วนราชการ
อื่น หรื อระเบี ย บข้ อบังคับ ที่ ออกโดยส่วนราชการอื่ น ให้ ส่วนราชการแจ้ งให้ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องทราบ เพื่อดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้ แจ้ ง ก.พ.ร. ทราบด้ วย
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรั ฐ
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลผลิตหรื อบริ การที่ให้ แก่ประชาชน ซึง่ สามารถใช้ เป็ นตัวแปร
ในการประเมินผลงานโดยการนํ าไปเปรี ย บเที ย บกับวัตถุประสงค์ ที่ กําหนดไว้ สําหรับงาน
สาธารณสุขนัน้ ผลสัมฤทธิ์ คือ บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้ แก่ประชาชน การ
บริ หารโดยมุ่งเน้ นที่ผลลัพธ์ หรื อสัมฤทธิผลเป็ นหลัก ใช้ ระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานที่อาศัย
ตัวชี ้วัดผลงานเป็ นตัวสะท้ อนผลงานให้ ออกมาเป็ นรูปธรรม

แผนภาพ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ
ที่มา สํานักงาน ก.พ.ร. [15]
วิธีการบริหารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ
ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 บัญญัตใิ ห้ สว่ นราชการปฏิบตั ิ (มาตรา 9) มีวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้ องจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการไว้
เป็ นการล่วงหน้ า
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(2) การกําหนดแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้ องมีรายละเอียดของ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้ องใช้ ในการดําเนินการของแต่ละขันตอนเป้
้
าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี ้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้ องจัดให้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ ้น ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานที่
ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณี ที่การปฏิบตั ิภารกิจ หรื อการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิราชการนัน้ เกิดผล
กระทบต่อประชาชน ส่วนราชการมีหน้ าที่ที่จะต้ องดําเนินการแก้ ไขหรื อบรรเทาผลกระทบนัน้
หรื อเปลี่ยนแผนปฏิบตั ริ าชการให้ เหมาะสม
และกรณี ที่ ภ ารกิ จ ใดมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ หลายส่ ว นราชการหรื อ เป็ น ภารกิ จ ที่
ใกล้ เคียงหรื อต่อเนื่ องกัน ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องนัน้ กํ าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้ เกิด การบริ หารราชการแบบบูรณาการร่ วมกัน โดยมุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รั ฐ โดยให้ ส่ว นราชการมี ห น้ า ที่ ส นับ สนุน การปฏิ บัติ ราชการของผู้ว่า ราชการจังหวัด หรื อ
หัวหน้ าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้ การบริ หารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรื อใน
ต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี สามารถใช้ อํานาจตามกฎหมายได้ ครบถ้ วน ตามความจําเป็ นและ
บริ หารราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 10)
2.2.3 การบริ ห ารราชการอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิด ความคุ้ มค่ าในเชิง
ภารกิจของรั ฐ
การเผยแพร่ ผ ลการปฏิ บัติ ร าชการเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นราชการต้ อ งกํ า หนด
เป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้ วเสร็ จของงานหรื อโครงการและงบประมาณที่จะต้ อง
ใช้ ในแต่ละงานหรื อโครงการ และต้ องเผยแพร่ ให้ ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้ วย
(มาตรา 20)
การจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริ การสาธารณะแต่ละประเภทขึ ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ส่วนราชการต้ องคํานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริ การ
สาธารณะ ที่ อยู่ในความรั บ ผิ ด ชอบของส่วนราชการนัน้ ตามระยะเวลาที่ ก รมบัญ ชี ก ลาง
กําหนด และรายงานให้ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ (มาตรา 21)
หากรายจ่ า ยต่ อ หน่ ว ยของงานบริ ก ารสาธารณะใดของส่ ว นราชการใด สูง กว่า
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริ การสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน
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ของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนัน้ ต้ องจัดทําแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริ การ
สาธารณะดังกล่าว เสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ ามิได้ มี
ข้ อทัก ท้ วงประการใดภายใน 15 วัน ก็ ให้ ส่วนราชการดังกล่าวถื อ ปฏิ บัติ ตามแผนการลด
รายจ่ายนันต่
้ อไปได้
การประเมินความคุ้มค่า สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสํานักงบประมาณต้ องร่ วมกันจัดให้ มีในการปฏิบตั ิภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ
ดําเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี สําหรับเป็ นแนวทางในการพิ จารณาว่าภารกิจใด
สมควรจะได้ ดําเนินการต่อไปหรื อยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตังงบประมาณของส่
้
วน
ราชการในปี ต่อไป สําหรับระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี กําหนด เพื่อประเมินความคุ้มค่านัน้ ให้
คํ า นึ ง ถึ งประเภทและสภาพของแต่ ล ะภารกิ จ ความเป็ น ไปได้ ข องภารกิ จ หรื อ โครงการที่
ดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่สว่ น
ราชการดําเนินการด้ วย รวมถึงความคุ้มค่าที่หมายความถึงประโยชน์ หรื อผลเสียทางสังคม
และประโยชน์หรื อผลเสียอื่น ซึง่ ไม่อาจคํานวณเป็ นตัวเงินได้ ด้วย (มาตรา 22)
การจัดซื ้อหรื อจัดจ้ าง ให้ ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิ ดเผยและเที่ ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคา และประโยชน์ ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้ รับประกอบกัน กรณี ที่วตั ถุประสงค์ใน
การใช้ เป็ นเหตุให้ ต้องคํานึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเป็ นสําคัญ ให้ สามารถกระทําได้ โดย
ไม่ต้องถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซื ้อหรื อจ้ างเสมอไป ให้ ส่วนราชการที่มีหน้ าที่ดแู ลระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการดํ า เนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (มาตรา 23)
หากส่ว นราชการจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รับ อนุญ าต อนุมัติ หรื อ ความเห็ น ชอบจากส่ว น
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อมติคณะรัฐมนตรี กําหนด ให้
ส่วนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมตั ิ หรื อให้ ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้ งผลการพิจารณาให้
ส่วนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอ ในกรณีที่เรื่ องใดมีกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บังคับ ประกาศ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนดขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ไว้ และ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ินนต้
ั ้ องใช้ ระยะเวลาเกิน 15 วัน ให้ ส่วนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมตั ิ
หรื อให้ ความเห็ น ชอบ ประกาศกํ าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ ให้ ส่วนราชการอื่นทราบ
(มาตรา 24)
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ส่วนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมตั ิ หรื อให้ ความเห็นชอบมิได้ ดําเนินการให้
แล้ วเสร็ จตาม หากเกิดความเสียหายใดขึ ้น ให้ ถือว่าข้ าราชการซึง่ มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องและหัวหน้ า
ส่วนราชการนันประมาทเลิ
้
นเล่ออย่างร้ ายแรง เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าความล่าช้ านันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้น
จากความผิดของตน
2.2.4 ไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัตงิ านเกินความจําเป็ น
1. การลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่ มากเกิ น ความจํ าเป็ นอาจดํ าเนิ นการโดยการ
กระจายอํ านาจการตัดสิน ใจที่ ทํ าขึน้ นัน้ ต้ องมุ่งผลให้ เกิ ด ความสะดวกและรวดเร็ วในการ
บริ การประชาชน ได้ แก่ การสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ิของส่วนราชการ หรื อการ
ดํ าเนิ น การอื่ น ใดของผู้ดํ ารงตํ าแหน่ ง ใดให้ แก่ ผ้ ูดํ ารงตํ าแหน่ งที่ มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
ดํ าเนิ นการในเรื่ องนัน้ โดยตรง เพื่ อให้ เกิ ดความรวดเร็ วและลดขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ราชการ
(มาตรา 27)
เมื่อได้ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ส่วนราชการมีหน้ าที่กําหนดหลักเกณฑ์
การควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใช้ อํานาจ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจ
และผู้มอบอํานาจไว้ ด้วย หลักเกณฑ์ ดงั กล่าวต้ องไม่สร้ างขันตอนหรื
้
อการกลัน่ กรองงานที่ไม่
จําเป็ นในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ ในการนี ้ หากสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อ
้
โทรคมนาคมแล้ วจะเป็ นการลดขันตอน
้
เพิ่มประสิทธิ ภาพและประหยัดค่าใช้ จ่าย รวมทังไม่
เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ ส่วนราชการดําเนินการให้ ข้าราชการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ และเมื่อส่วนราชการใดได้ มี
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ หรื อได้ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อโทรคมนาคมแล้ ว
ให้ สว่ นราชการนันเผยแพร่
้
ให้ ประชาชนทราบเป็ นการทัว่ ไป (มาตรา 28)
2. การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การประชาชนหรื อการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้ วยกัน ส่วนราชการแต่ละแห่งต้ องจัดทําแผนภูมิขนตอนและระยะเวลา
ั้
การดําเนินการ รวมทัง้ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละขันตอนเปิ
้
ดเผยไว้ ณ ที่ทําการ
ของส่วนราชการและในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ ประชาชนหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องเข้ าตรวจดูได้ (มาตรา 29)
ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจํา
กิ่งอําเภอมีหน้ าที่จดั ให้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริ การประชาชนใน
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เรื่ องเดียวกันหรื อต่อเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรื อกิ่งอําเภอนัน้ ร่ วมกันจัดตังศู
้ นย์บริ การร่ วม
ไว้ ณ ศาลากลางจัง หวัด ที่ ว่ า การอํ า เภอ หรื อ ที่ ว่ า การกิ่ ง อํ า เภอ หรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่
เห็นสมควร โดยประกาศให้ ประชาชนทราบ (มาตรา 32)
ระดับกระทรวง ปลัดกระทรวงมีหน้ าที่ที่จะต้ องจัดให้ สว่ นราชการภายในกระทรวงที่
รับผิดชอบปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ การประชาชนร่ วมกันจัดตังศู
้ นย์บริ การร่ วม เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการที่ จะต้ องปฏิ บัติตามกฎหมายหรื อกฎอื่ น ใด ทัง้ นี ้ เพื่ อให้
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้ อมูล ขออนุญาต หรื อขออนุมตั ใิ นเรื่ องใด ๆ ที่เป็ น
อํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ ศูนย์บริ การร่ วม
เพียงแห่งเดียว (มาตรา 30)
ระดับ ศูน ย์ บ ริ ก ารร่ ว ม เจ้ า หน้ าที่ ที่ รั บ เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ และดํ า เนิ น การส่ ง ต่ อ ให้
เจ้ า หน้ า ที่ ของส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดํ า เนิ น การต่อ ไป โดยให้ มี ข้ อ มูล และเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับอํานาจหน้ าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทังแบบคํ
้
าขอต่าง ๆ ไว้ ให้ พร้ อม
ที่จะบริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริ การร่วม (มาตรา 31)
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้ องจัดทําหลักเกณฑ์ การบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี ้ โดยอย่างน้ อยต้ องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขันตอน
้
การปฏิบตั ิงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน
เช่นกัน และกระทรวงมหาดไทยมีหน้ าที่ดแู ลและให้ ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในการจัดทําหลักเกณฑ์ (มาตรา 52)
องค์กรมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้ มีหลักเกณฑ์ การบริ หารกิจการบ้ านเมือง ใน
กรณี ที่ ก.พ.ร. เห็ น ว่าองค์ ก รมหาชนหรื อรัฐวิสาหกิ จใดไม่ จัด ให้ มี ห ลัก เกณฑ์ หรื อมี แต่ไม่
สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกานี ้ ให้ แจ้ งรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้ าที่ กํากับดูแลองค์ กรมหาชนหรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพื่ อพิจารณาสัง่ การให้ องค์กรมหาชนหรื อรัฐวิสาหกิจนัน้ ดําเนินการให้ ถูกต้ อง
ต่อไป (มาตรา 53)
3. ให้ เป็ นหน้ าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องที่จะต้ องจัดพิมพ์ รายละเอียดของเอกสาร
หลักฐาน ที่ประชาชนจะต้ องจัดหามาในการขออนุมตั ิ หรื อขออนุญาตในแต่ละเรื่ อง มอบให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์บริ การร่ วม และให้ เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์บริ การร่วมที่จะต้ องแจ้ งให้
ประชาชนที่มาติดต่อได้ ทราบในครัง้ แรกที่มาติดต่อ และตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานที่จําเป็ น และแจ้ งให้ ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้ องใช้ ดําเนินการในเรื่ องนัน้
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2.2.5 การปรั บปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ ทันต่ อสถานการณ์
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ส่วนราชการมีหน้ าที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และประกาศ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรื อจัดให้ มีกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ หรื อ ประกาศขึ น้ ใหม่ ให้ ทัน สมัย และเหมาะสมกับ สภาวการณ์ หรื อ
สอดคล้ อ งกับ ความจํ า เป็ น ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และความมั่น คงของประเทศ ทัง้ นี ้ โดย
คํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ ว และลดภาระของประชาชนเป็ นสําคัญ (มาตรา 35)
ส่วนราชการต้ องนําความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาด้ วย หรื อให้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาเสนอแนะต่อส่วนราชการนัน้ เพื่ อ
ดําเนินการแก้ ไข ปรับปรุง หรื อยกเลิกโดยเร็ วต่อไป แต่กรณีที่สว่ นราชการที่ได้ รับการเสนอแนะ
ไม่ เห็ น ชอบด้ ว ย กับ คํ า เสนอแนะของสํ านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ให้ เสนอเรื่ อ งต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา 36)
กรณีที่ได้ รับการร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะจากข้ าราชการหรื อส่วนราชการอื่นในเรื่ อง
้ จารณาโดยทันที และในกรณี
ใด ให้ สว่ นราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อประกาศนันพิ
ที่ เห็ น ว่า การร้ องเรี ย นหรื อ เสนอแนะนัน้ เกิ ด จากความเข้ า ใจผิ ด หรื อ ความไม่ เข้ า ใจในกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อประกาศ ให้ ชี ้แจงให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะทราบภายใน 15 วัน และ
การร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะจะแจ้ งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้ หากเห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
ประกาศใดมีลกั ษณะข้ างต้ น ให้ ก.พ.ร. แจ้ งให้ ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
ประกาศนันทราบเพื
้
่อดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข หรื อยกเลิกต่อไปโดยเร็ว (มาตรา 42)
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ส่วนราชการมีหน้ าที่พฒ
ั นาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้ องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้ าน
ต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิราชการได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั ง้ ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สัย ทั ศ น์ แ ละ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ าราชการในสังกัดให้ เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรี ยนรู้
ร่วมกัน
2.2.6 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน
การปฏิ บัติ ราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ก ารประชาชนหรื อ ติด ต่อ ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้ วยกัน ให้ สว่ นราชการกําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของงานแต่ละงาน และ
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ประกาศให้ ประชาชนและข้ าราชการทราบเป็ นการทัว่ ไป ส่วนราชการที่ไม่ได้ กําหนดระยะเวลา
แล้ วเสร็ จของงาน และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนันมี
้ ลกั ษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลา
แล้ วเสร็ จได้ หรื อส่วนราชการได้ กําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็ นระยะเวลา
ที่ล่าช้ าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้ วเสร็ จให้ ส่วนราชการนัน้ ต้ องปฏิบตั ิก็ได้ และ
ผู้บังคับ บัญ ชาที่ จ ะต้ อ งตรวจสอบ ให้ ข้า ราชการปฏิ บัติ งานให้ แล้ ว เสร็ จ ตามกํ าหนดเวลา
(มาตรา 37)
เมื่อส่วนราชการใดได้ รับการติดต่อสอบถามเป็ นหนังสือจากประชาชน หรื อจากส่วน
ราชการด้ วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการนัน้ ให้ เป็ นหน้ าที่ของส่วน
ราชการนัน้ ที่จะต้ องตอบคําถามหรื อแจ้ งการดําเนินการให้ ทราบภายใน 15 วัน หรื อภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ (มาตรา 38)
ส่วนราชการต้ องจัดให้ มี ระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ ออํานวย
ความสะดวกให้ แก่ ป ระชาชนที่ จ ะสามารถติด ต่อ สอบถามหรื อ ขอข้ อมูล หรื อ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ ระบบเครื อข่ายสารสนเทศนี ้ต้ องจัดทําใน
ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้ มีขึ ้นด้ วย (มาตรา 39)
กรณีที่สว่ นราชการได้ รับคําร้ องเรี ยน เสนอแนะ หรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรื อปั ญ หาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมี ข้อมูลและสาระตาม
สมควร ให้ เป็ นหน้ าที่ของส่วนราชการนันที
้ ่จะต้ องพิจารณาดําเนินการให้ ลลุ ว่ งไป และในกรณี
าเนินการด้ วย ทังนี
้ ้ อาจแจ้ งให้ ทราบ
ที่มีที่อยู่ของบุคคลนัน้ ให้ แจ้ งให้ บคุ คลนันทราบผลการดํ
้
ผ่านทางระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้ วยก็ได้ ในกรณี การแจ้ งผ่านทางระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศ มิให้ เปิ ดเผยชื่อหรื อที่อยูข่ องผู้ร้องเรี ยน เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็น
(มาตรา 41)
การปฏิบัติราชการในเรื่ องใด ๆ โดยปกติให้ ถือว่าเป็ นเรื่ องเปิ ดเผย เว้ นแต่กรณี มี
ความจํ าเป็ น อย่างยิ่งเพื่ อประโยชน์ ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประชาชน หรื อการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ให้
กําหนดเป็ นความลับได้ เท่าที่จําเป็ น (มาตรา 43)
ส่วนราชการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
รายการเกี่ยวกับการจัดซื ้อหรื อจัดจ้ างที่จะดําเนินการในปี งบประมาณนัน้ และสัญญาใด ๆ ที่
ได้ มีการอนุมตั ิให้ จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ างแล้ ว ให้ ประชาชนสามารถขอดูหรื อตรวจสอบได้ ณ สถานที่
ทําการของส่วนราชการ และระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ การเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้
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ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบหรื อความเสียหายแก่บคุ คลใดในการจัดซื ้อหรื อ
จัดจ้ าง
อย่างไรก็ ตาม กรณี การจัดทํ าสัญ ญาจัดซือ้ หรื อจัดจ้ าง ห้ ามมิให้ มี ข้อความหรื อ
ข้ อตกลงห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อความหรื อข้ อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้ อมูลที่อยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับ
ทางราชการ หรื อในส่วนที่เป็ นความลับทางการค้ า (มาตรา 44)
2.2.7 การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
นอกจากการจัดให้ มีการประเมินผลตามมาตรา 9 (3) แล้ ว ส่วนราชการต้ องจัดให้ มี
คณะผู้ป ระเมิ น อิสระดํ าเนิ นการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานเกี่ ยวกับ ผลสัม ฤทธิ์ ของภารกิ จ
คุณภาพการให้ บริ การ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริ การ ความคุ้มค่าในภารกิจ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด (มาตรา 45)
ส่วนราชการอาจจัดให้ มีการประเมินภาพรวมของผู้บงั คับบัญชาแต่ละระดับหรื อ
หน่ว ยงานในส่วนราชการก็ ได้ และการประเมิน นี ต้ ้ องกระทํ าเป็ น ความลับ และเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้ าราชการ (มาตรา 46)
การบริ ห ารงานบุ ค คล ให้ ส่ ว นราชการประเมิ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลการปฏิ บัติ ง าน
เฉพาะตัวของข้ าราชการผู้นัน้ ในตํ าแหน่งที่ ปฏิบัติ ประโยชน์ และผลสัม ฤทธิ์ ที่ ห น่วยงานที่
ข้ าราชการผู้นนสั
ั ้ งกัดได้ รับจากการปฏิบตั งิ านของข้ าราชการผู้นนั ้ (มาตรา 47)
หากส่วนราชการใดดําเนิ นการให้ บริ การที่มีคุณ ภาพและเป็ นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด รวมทังเป็
้ นที่พงึ พอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรี จดั สรรเงินเพิ่มพิเศษ
เป็ นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรื อให้ ส่วนราชการใช้ เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ
ส่วนราชการนัน้ เพื่อนําไปใช้ ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ หรื อจัดสรรเป็ น
รางวัลให้ ข้าราชการในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 48)
เมื่ อ ส่ ว นราชการใดได้ ดํ า เนิ น งานไปตามเป้ า หมาย สามารถเพิ่ ม ผลงาน และ
ผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็ นการเพิ่มค่าใช้ จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรื อสามารถดําเนินการ
ตามแผนการลดค่าใช้ จ่า ยต่อ หน่ ว ยได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก.พ.ร. กํ าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรี จดั สรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่สว่ นราชการนัน้ หรื อให้ สว่ นราชการ
ใช้ เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนัน้ เพื่อนําไปใช้ ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
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ของส่วนราชการหรื อจัดสรรเป็ นรางวัลให้ ข้าราชการในสังกัด ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 49)
การประเมินระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เป็ นการประเมินระบบ
โครงสร้ างการบริ หารทรัพยากรบุคคลทัง้ หมดซึ่งเน้ นความเชื่ อมโยงของบุคคลผู้ปฏิบตั ิงาน
ยุทธศาสตร์ การบริ หาร และผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร เพื่อพัฒนาระบบและสร้ างกลไกการ
ประเมินสมรรถนะของระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เพื่ อสร้ าง
ความเข้ ม แข็งและพัฒ นาสมรรถนะด้ านการบริ หารทรัพ ยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัด
ตาราง 2.1 กรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
มิ ติ ที่ 1 มิ ติ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพของการ มิตทิ ี่ 2 มิตดิ ้ านประสิทธิผลตามพันธกิจ
แสดงผลงานที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ปฏิบตั ริ าชการ
แสดงความสามารถในการปฏิบตั ิราชการ เป้ า หมายตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ มา
เช่ น การลดค่า ใช้ จ่ าย การลดระยะเวลา ดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุข ต่ อ
การให้ บริ การ และความคุ้มค่าของการใช้ ประชาชนผู้รับบริ การ เช่น ผลสําเร็ จในการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
เงิน เป็ นต้ น
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์กร
มิตทิ ี่ 3 ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
แสดงการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุณ ภาพแก่ ลูก ค้ า แสดงความสามารถในการเตรี ยมพร้ อมกับ
สร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ รู ับบริการ
การเปลี่ ยนแปลงขององค์ ก ร เช่ น การลด
อัตรากําลัง การมอบอํานาจการตัดสินใจ
การอนุมตั ิ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบตั ิการ
การนํ า ระบบอิ เลกทรอนิ ก ส์ ม าใช้ กับ การ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
ที่มา สํานักงาน กพร.
เมื่ อมีหลักการที่ เป็ นแนวทางในการสร้ างธรรมาภิบาลแล้ ว หน่วยงานที่ ต้องการใช้
หลักการบริ หารแนวใหม่ที่ม่งุ สร้ างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ ได้ และวัดระดับการมีธรร
มาภิบาลของหน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลทัง้ จากผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การ
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ตลอดจนรวบรวมข้ อมูลที่มีอยูแ่ ล้ วในหน่วยงาน ทําให้ ผ้ บู ริหารสามารถนําไปปรับปรุงแก้ ไขการ
ทํางานของหน่วยงานให้ มีธรรมาภิบาลมากขึ ้นได้ [16]
3. การบริหารงานภาครั ฐแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
รัฐบาลในระบอบธรรมาภิบาลนับวันจะต้ องพึง่ พาภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน
ฐานะของพั น ธมิ ต รมากขึ น้ ในการจั ด บริ ก ารและส่ ง มอบบริ ก ารให้ แก่ ส าธารณะ ใน
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลเองจะกลายเป็ นแหล่ ง รายได้ ของพั น ธมิ ต รเหล่ า นี ้ ซึ่ ง ทํ า ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์แบบพึง่ พาต่อกัน การจัดหาและการผลิตบริ การสาธารณะจึงมีความซับซ้ อนมาก
ขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นบริการประเภทบริ การโครงสร้ างพื ้นฐาน บริ การสังคม บริ การวิชาชีพ และอื่นๆ
นอกจากนี ป้ ระชาชนผู้รับบริ การเข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับบริ การสาธารณะในฐานะพลเมืองซึ่งมี
ความคาดหวังและต้ องการบริ การที่ถกู ต้ องตามหลักนิตธิ รรม [17]
3.1 แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
การบริ หารที่ มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ (Results-based management: RBM) เป็ นรู ปแบบ
การบริ หารที่เน้ นความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐบาลต่อประชาชนที่จะต้ องแสดงผล
งานเป็ นที่ประจักษ์ แก่ประชาชนว่า รัฐบาลได้ ใช้ งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้ ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้ มีผลงานอะไรบ้ าง ได้ ให้ บริ การประชาชนในเรื่ องใดบ้ าง
ผลงานหรื อบริ การเหล่านันเป็
้ นประโยชน์ ต่อการดํารงชีวิตต่อการทํามาหากินของประชาชน
อย่างไร และรัฐบาลจะต้ องสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ ว่ากิจกรรมที่ทําลงไปนัน้ เป็ นการ
ใช้ เงิน ภาษี ของประชาชนอย่ างประหยัด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก่ อ ให้ เกิ ดประสิท ธิ ผลและคุ้ม ค่า
เพียงใด ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั ภาคเอกชน ที่ประเมินผลงานจากกําไรของบริ ษัท
วัตถุป ระสงค์ ของ RBM คื อการให้ กรอบการทํ างานสอดคล้ องกัน เพื่ อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ และการจัดการบนพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ และความรับผิดชอบในสภาพแวดล้ อม
การกระจายอํานาจ แนวทางของผลสัมฤทธิ์ม่งุ ทําให้ เกิดประสิทธิภาพของการจัดการ และเกิด
ความรับผิดชอบด้ วย โดยนิ ยามผลลัพ ธ์ ที่ คาดว่าเกิ ดขึน้ จริ ง ติดตามความคืบ หน้ า ที่ มี ต่อ
ความสําเร็ จของผลที่คาดหวัง บูรณาการการเรี ยนรู้ เพื่อกําหนดการวินิจฉัย และการรายงาน
ผลการดําเนินงาน [18]
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การจัดการที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์เป็ นการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเกิดจากการมีส่วนร่ วมของ
ทุกคนในองค์กรทังทางตรง
้
เพื่อบรรลุชดุ ของผลการพัฒนา ให้ มนั่ ใจได้ วา่ กระบวนการ ผลผลิต
และบริ การนําไปสูค่ วามสําเร็จของผลลัพธ์ที่ต้องการ [19]
RBM ใน สํ า นัก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations
Development Program: UNDP) ให้ ความสําคัญกับ 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ [20]
1. การนิยามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่มงุ่ เน้ นเชิงปฏิบตั กิ าร
2. ข้ อกําหนดของผลที่คาดหวังตามกระบวนการและทรัพยากรที่สนับสนุนอยู่
3. การติดตามประเมินผลงานที่กําลังดําเนินอยู่ บูรณาการการเรี ยนรู้เพื่อการ
วางแผนในอนาคต
4. ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น บนพื ้นฐานของผลป้อนกลับ (feedback) เพื่อ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แนวทางของ UNDP วิธีการบริ หารจัดการผลในสองประเภท คือ ผลผลิต และผลผ
ลั พ ธ์ ใน RBM ปั จจั ย การผลิ ต และกิ จ กรรมที่ แ ปลงให้ เป็ นผลผลิ ต สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง
กระบวนการของการดําเนินการของโครงการหรื อแผนงาน (projects/programmes) มากกว่า
ผลสุดท้ ายที่ ต้องการจริ ง กระบวนการนํ านโยบายไปปฏิบัติเป็ น ผลที่ สําคัญ ที่ เกิ ดจากการ
วางแผน
เทคนิคการบริ หารที่สามารถนํามาใช้ ในการบริ หารได้ หลายเรื่ อง เช่น [21]
1. การวัด ผลการปฏิ บัติ ง าน (Performance Measurement ) เป็ นกระบวนการ
ติดตามประเมิ น ผลการปฏิบัติงาน โดยกํ าหนดเป้าหมายและเที ย บผลการปฏิ บัติงานกับ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เพื่อการรายงานผลการปฏิบตั ิงานหรื อเป็ นข้ อมูลสําหรับการปรับปรุ งพัฒนา
งาน
2. การเที ยบงาน (Benchmarking) เป็ นการหาองค์การที่ปฏิบตั ิงานดีที่สุดในสาขา
าเร็ จ และนํามา
เดียวกับที่ตนปฏิบตั ิอยู่ แล้ วศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้ องค์การนันประสบผลสํ
้
วางแผนยกระดับการปฏิ บัติงานองค์ ก ารของตนให้ ถึงระดับองค์ ก ารต้ นแบบ แล้ วประเมิน
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์เพื่อหาทางปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ ดีขึ ้น
3. การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Audit) เป็ นการตรวจสอบความ
ถูก ต้ อ งของการจัด ทํ า ข้ อ มูล การปฏิ บัติ ง าน ทัง้ การตรวจสอบภายในองค์ ก าร และการ
ตรวจสอบจากภายนอกองค์การ ซึง่ ปั จจุบนั จุดเน้ นของการตรวจสอบอยูท่ ี่ผลการปฏิบตั งิ าน
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4. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็ นกระบวนการศึกษาเชิงลึกว่า
การวัดผล หรื อการตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
5. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นการกํ าหนดกรอบการทํางานและ
การวางแผนอย่ า งมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ ซึ่ ง จะเป็ นตั ว เชื่ อ มประสานระหว่ า ง
วัตถุประสงค์เชิงนโยบายกับเป้าหมายในระดับปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
6. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน (Performance-Based Budgeting : PBB)
เป็ นระบบงบประมาณที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ มีการวางแผนกลยุทธ์ มีมาตรฐานการจัดการด้ าน
การเงิน แล้ วกระจายอํานาจให้ ห น่วยงานตัดสิน ใจบริ หารเอง แต่ต้องมี ความรั บผิดชอบที่
ตรวจสอบได้
7. การบริ ห ารตามวงจรคุณ ภาพ PDCA เป็ น การบริ ห ารอย่ า งเป็ น ระบบที่ มี ก าร
วางแผนกลยุทธ์ (Plan) ลงมือปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check) กําหนดมาตรฐาน/
ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง (Act) ฯลฯ
ปั จจัย พื น้ ฐานซึ่งจะทํ าให้ การบริ ห ารที่ มุ่งผลสัม ฤทธิ์ ประสบความสําเร็ จคือ การมี
ระบบข้ อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถื อได้ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร การปฏิรูประบบราชการที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 “ การบริ ห ารราชการ การ
ดําเนินการของรัฐต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
...” ได้ กําหนดว่าภาครัฐจะต้ องเปลี่ยนแนวทางการบริ หารไปสู่การบริ หารที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์ โดย
ยึดประชาชนเป็ นเป้าหมายหลักในการทํ างาน การบริ ห ารมุ่งผลสัม ฤทธิ์ เป็ น เครื่ องมื อการ
บริ หารที่มาพร้ อมกับแนวคิดการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ต้อง
คํานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ การทํางานของภาครัฐมุ่งเน้ นผลลัพธ์ ของ
งานมากกว่าเน้ นปั จจัยนํ าเข้ ากระบวนการทํ างานและกฎระเบียบที่ เคร่ งครัด โดยจะมีการ
วัดผลอย่างเป็ นรูปธรรม การบริ หารมุง่ ผลสัมฤทธิ์ให้ ความสําคัญกับการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชดั เจน และการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้ องกัน รวมถึง
มีการกํ าหนดตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ การทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความ
คุ้มค่าในการใช้ ภาษี ของประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน ดังนัน้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จึง
หมายถึงวิธีการบริ หารที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์หรื อผลการปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก โดยมีการวัดผลการ
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ปฏิบตั งิ านด้ วยตัวชี ้วัดอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ทําให้ ผ้ บู ริหารทราบ
ผลความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานเป็ นระยะ ๆ และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั ท่วงทีเป็ น
การควบคุมทิศทางการดําเนินงานให้ มงุ่ สูว่ ิสยั ทัศน์ฯ ของหน่วยงาน
เพื่ อแก้ ไขสภาพปั ญ หา รัฐบาลจึงปฏิรูป ระบบราชการโดยเริ่ ม ต้ น จากการกํ าหนด
โครงสร้ างกระทรวงเป็ น 20 กระทรวง 136 กรม จํ าแนกตามกลุ่มภารกิ จ 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
กระทรวงนโยบายพื ้นฐานของรัฐ 6 กระทรวง กลุม่ กระทรวงยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 10
กระทรวง และกลุ่มกระทรวงขนาดเล็กที่เป็ นภารกิ จเร่ งด่วนของรัฐบาล 4 กระทรวง ภารกิจ
หลักในการปฏิรูประบบราชการ นอกจากปรับโครงสร้ างบทบาทภารกิจเป็ นเรื่ องแรกแล้ วยัง
ต้ องปฏิรูปวิธีการงบประมาณ ปฏิรูประบบบุคคล ปฏิรูปกฎหมาย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การทํางานของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ซึ่งต้ องทําทังระบบ
้
ดังนัน้ จึงต้ องกําหนดนโยบาย เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานและกําหนดผู้รับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน
การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็ นกิจกรรมสําคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ
และวิธีการบริ หารงานของภาครัฐ ซึง่ มีการประเมินผลลัพธ์ หรื อผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
โดยใช้ ตวั ชี ้วัดทัง้ ในแง่ของปั จจัยนําเข้ า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้ องมีการ
กํ า หนดตัว ชี ว้ ัด ผลการดํ า เนิ น งาน (Key Performance Indicators) รวมทัง้ มี ก ารกํ า หนด
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ลว่ งหน้ า ซึง่ ต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั งิ าน
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
ระบบการบริหารงานแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ องค์กรจะต้ องมีลกั ษณะทัว่ ๆ ไป ดังนี ้
1. มีพนั ธกิจ วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน และมีเป้าหมายที่เป็ นรูปธรรม โดยเน้ นที่ผลผลิต
และผลลัพธ์
2. ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กรต่างมีเป้าหมายของการทํางานที่ชดั เจน
3. ตัวชี ้วัดการทํางานและความสําเร็ จขององค์กรต้ องสามารถติดตามผลและวัดได้
อย่างชัดเจน เป้าหมายจะวัดได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
4. การจั ด สรรงบประมาณให้ หน่ ว ยงานหรื อ โครงการต่ า ง ๆ จะพิ จ ารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็ นหลัก
5. เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนทราบว่า ผลผลิต ผลลัพธ์ที่องค์การคาดหวังคืออะไร
6. การลดขันตอนในการทํ
้
างาน แก้ ปัญหาการทํางานที่ล่าช้ า เพิ่มความยืดหยุ่นและ
ประสิทธิภาพในการทํางานมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริ หารเงิน บริ หารคน สู่
หน่วยงานระดับล่างเพื่อให้ สามารถทํางานบรรลุผลได้ อย่างเหมาะสม
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7. องค์การที่ม่งุ มัน่ จะทํางานร่ วมกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีวฒ
ั นธรรม
และอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อการทํางานที่สร้ างสรรค์
8. การให้ ผลตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน เจ้ าหน้ าจะมีขวัญ
และกําลังใจดี เนื่องจากได้ มีโอกาสปรับปรุงงานและใช้ ดลุ ยพินิจในการทํางาที่กว้ างขวางขึ ้น
3.2 วิธีการบริหารงานภาครั ฐแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
ด้ วยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (สํานักงาน ก.พ.) ได้ พฒ
ั นาระบบ
การบริหารงานแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ขึ ้นมาก็ได้ มีรากฐานมาจาก Balanced Scorecard หรื อ
ที่ เรี ยกว่า “BSC” (22) เพี ยงแต่เป็ น การปรับ BSC ให้ มีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับ
ระบบราชการของไทยเท่านัน้ แต่โดยเนื ้อแท้ แล้ วก็ยงั คงมีรายละเอียดที่ชดั เจนอยู่ ซึง่ จริ งๆ แล้ ว
หลัก การของ BSC เป็ น แนวคิ ด ที่ มี ค วามยื ด หยุ่น และสามารถปรั บ สภาพให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กรแต่ละประเภท โดยในภาคธุรกิจเองก็ได้ มีการนํา BSC ไปใช้ โดยมีการปรับ
ให้ เข้ า กับ องค์ ก รของตนเองหลายองค์ ก ร และหลายแห่ ง ก็ มี ลัก ษณะคล้ า ยกั บ ของทาง
สํานักงาน ก.พ. [23]
องค์ประกอบของการบริหารงานแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ คือ
1. มุ ม มองด้ านผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องภายนอกองค์ ก ร (External Perspective) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ หน่วยราชการนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น ประชาชนผู้มารับ บริ การ
หน่วยราชการอื่นๆ รัฐบาล เป็ นต้ น
2. มุมมองด้ านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective) ซึ่งครอบคลุมทัง้
โครงสร้ าง กระบวนการทํางาน ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากรเป็ น
ต้ น
3. มุม มองด้ า นนวัต กรรม (Innovation Perspective) โดยจะเป็ น การพิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถขององค์ ก รในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ งการทํ างาน รวมถึ งการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
4. มุมมองด้ านการเงิน (Financial Perspective) เน้ นถึงความสามารถในการบริ หาร
ทรัพยากรด้ านการเงิน การใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการบริ ห ารงานแบบมุ่งผลสัม ฤทธิ์ สามารถสรุ ป ขัน้ ตอนที่ สํ า คัญ ได้ 4
ดังนี ้
ขันตอน
้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 62

1. การวางแผนกลยุทธ์ ขององค์การ ซึ่งองค์การต้ องกําหนดทิศทางโดยรวมว่าจะทํา
อะไร อย่างไร เป็ นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อทําการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทัง้ ภายนอก
และภายในองค์ ก าร (SWOT Analysis) และให้ ได้ ม าซึ่ง วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ วัต ถุป ระสงค์
เป้าหมาย และกลยุทธ์ การดําเนินงาน รวมทัง้ พิจารณาถึงปั จจัยหลักแห่งความสําเร็ จของ
องค์การ และสร้ างตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ
2. การกําหนดรายละเอียดของตัวชี ้วัดผลดําเนินงาน ซึง่ จะกําหนดความชัดเจนของ
ตัว ชี ว้ ัด ทัง้ ในเชิ งปริ ม าณ (Quantity) คุณ ภาพ (Quanlity) เวลา (Time) และสถานที่ ห รื อ
ความครอบคลุม (Place) อันเป็ นเป้าหมายที่ต้องการของแต่ละตัวชี ้วัด
3. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู้บริหารจะต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละตัวชี ้วัดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ เช่น รายเดือน ราย
ไตรมาส หรื อรายปี เป็ นต้ น เพื่อแสดงความก้ าวหน้ าและสัมฤทธิ์ ผลของการดําเนิ นงานว่า
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้องการหรื อไม่ อย่างไร
4. การให้ รางวัลตอบแทน เมื่อได้ พิจารณาผลการดําเนินงานแล้ วผู้บริ หารจะต้ องมี
การให้ รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานที่ได้ ตกลงกันไว้
ผลสัมฤทธิ์ เกิดจากผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต ( Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ ได้ ออกมาเป็ นรู ปธรรม หรื อรับรู้ ได้ ที่ จัดทํ าขึ ้นหรื อ
ผลิตขึ ้นโดยหน่วยงาน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องหรื อบุคลากร ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อ การตอบคําถาม
ที่วา่ จะได้ รับอะไรจากการดําเนินงานและหรื อกิจกรรมนัน้ ๆ
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้ จากผลผลิต และผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ที่
เกี่ ยวข้ อง และสิ่งแวดล้ อม จากการใช้ ประโยชน์ จากการจัดทําผลผลิตขึ ้นมา หรื อ การตอบ
คําถามที่วา่ ทําไมจึงมีการดําเนินการเพื่อให้ ได้ ผลผลิตนัน้
การบริ หารงานแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ นัน้ ต้ องเริ่ มจากการจัดการตามวัตถุประสงค์
โดยที่วตั ถุประสงค์นนต้
ั ้ องมีการทบทวนให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และโลกาภิ วั ต น์ เรี ย กว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
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Objectives) ขณะที่มีการจัดทําวัตถุประสงค์ต้องดูทงนโยบายรั
ั้
ฐบาล วาระแห่งชาติ ปั ญหา
และความต้ อ งการของคนในพื น้ ที่ ศัก ยภาพชุม ชนและองค์ ก ร ปั ญ หาภายในขององค์ ก ร
ทรัพยากรที่ มีอยู่ ขณะเดียวกัน ระดับของการกําหนดกลยุทธ์ เป็ นการตัดสินใจของผู้บริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการขององค์กร กําหนด กฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบตั ิ เป้าหมาย
ขององค์ ก ร (Organizational goals) กํ า หนดภารกิ จ (Mission) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
(Objective) กําหนดกลยุทธ์ หลักขององค์กร และเมื่อมีการประเมินผล ก็คือการเปรี ยบเทียบ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจริ งกับเป้าหมายที่กําหนด โดยใช้ ระบบการประเมินที่คํานึงถึง
ความคุ้ มค่ า ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เมื่ อ มี ก ารติ ด ตามผล ก็ จ ะประเมิ น ตาม
กระบวนการและความคุ้ม ค่าของภารกิ จ และตามนโยบายของกระทรวง ผลงานที่ อ าศัย
ตัวชี ้วัดเป็ นตัวสะท้ อนผลงานให้ ออกมาเป็ นรูปธรรม กําหนดจากวัตถุประสงค์หรื อภารกิจของ
การดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ เกณฑ์ ดังนี ้ [25]
1. มุง่ ความสําคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์
2. มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการดําเนินโครงการ
3. มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเข้ าใจได้ ง่าย
4. ผู้บริ หารให้ การยอมรับ
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถควบคุมผลให้ เกิดขึ ้นได้ ในทางปฏิบตั ิ
อนึ่ง การที่ จะให้ องค์ กรภาครั ฐเป็ น องค์ กรที่ มี ขีดพัฒ นาความสามารถสูง (High
Performance Organization) นัน้ มี รูปแบบที่ เน้ นความสําคัญ ของผู้รับบริ การซึ่งเป็ นลูกค้ า
การกระจายอํานาจ (decentralization) เพื่อให้ การบริหารเกิดความคล่องตัว ลดการผูกขาดใน
การดําเนินการกิจการของรัฐ ภาครัฐลงมาต่อสู้แข่งขันในฐานะองค์กรหนึ่ง โดยใช้ กลไกตลาด
บทบาทการทํางานของเจ้ าหน้ าที่หรื อข้ าราชการมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น การทํางานมีเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ชดั เจน ใช้ วิธีการปฏิบตั ิการโดยมืออาชีพที่มีความเป็ นกลาง ยิ่งไปกว่านัน้ การ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายและการมอบอํานาจการบริ หารจัดการเป็ นสิ่งสําคัญ การบริ หารต้ องทํา
ให้ เกิดธรรมาภิบาล และ มีระบบการตรวจสอบข้ อมูลจากภายนอก จุดเน้ นการบริ หารภาครัฐ
แนวใหม่ ดังนี ้ [26-28]
1. เน้ นการบริ หารงานในแบบมืออาชีพ (Professional management) ให้ อิสระและ
ความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั งิ านแก่ผ้ บู ริหารและหน่วยปฏิบตั ิ รัฐพึงทําเฉพาะบทบาทที่ตนทําได้
ดีเท่ านัน้ ต้ องเพิ่ ม ความเป็ น อิส ระในการบริ ห ารจัดการ โดยลดการควบคุมจากส่วนกลาง
เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
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2. ต้ องคํานึงถึงความต้ องการของประชาชนเป็ นหลัก และให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่
ประชาชน กํ าหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั ผลการดําเนิ นงานอย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรมให้
ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability for results) การมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
(in search of excellence) ให้ ความสํ า คัญ เรื่ อ งวัฒ นธรรมองค์ ก ร ค่ า นิ ย ม จรรยาบรรณ
วิชาชีพการบริ หารความเสี่ยง
3. ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงให้ เข้ ากับการจัดสรร
ทรัพ ยากรและการให้ รางวัล การให้ ความสําคัญ ต่อการบริ การสาธารณะ (Public service
orientation) มุ่ ง เน้ นคุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งาน ให้ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ สะดวกรวดเร็ ว ให้
ความสําคัญ ต่อความพึงพอใจของลูกค้ าผู้รับบริ การ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน นํ า
ระบบบริ ห ารมุ่งผลสัม ฤทธิ์ (Performances Based Management : PBM หรื อ Results
Based Management : RBM) มาใช้ โดยการกําหนดให้ มีการวัดผลตังแต่
้ ระดับองค์กรจนถึง
ระดับบุคคล
4. การเน้ นแนวคิดเรื่ องการแข่งขันทังระหว่
้
างภาครัฐด้ วยกันและระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน ปรับปรุ งโครงสร้ างราชการให้ มีขนาดเล็กลงเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน เปิ ดให้ มีการ
แข่งขันในการให้ บริ การสาธารณะ (Contestability) เพื่ อช่วยปรับปรุ งประสิท ธิ ภาพให้ ดีขึน้
เพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน มีการจ้ างเหมางานบางส่วนออกไป (Contract out) การลดขนาด
และการกระจายอํานาจ (downsizing and decentralization) โดยมีหลายวิธีการ เช่น
1) เปิ ดให้ กลไกตลาดเข้ ามาแทนภาครัฐ
2) จัด กลุ่ม ประเภทภารกิ จงานหลัก /งานรอง (core function/non-core
function)
3) เปิ ดให้ มีการทดสอบตลาด (market – testing)
4) เปิ ดให้ มีการแข่งขัน (contestability)
5) แยกผู้ซื ้อบริ การและผู้ให้ บริ การออกจากกัน (purchaser – provider
split)
6) ใช้ ระบบการทําสัญญาข้ อตกลง (contractualism)
7) การจัดตังองค์
้ กรบริหารงานอิสระของฝ่ ายบริ หาร
5. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารงานให้ มีความทันสมัย เน้ นประสิทธิภาพ (Efficiency
drive) อิ ง แบบของภาคเอกชน (businesslike approach) มุ่ ง เน้ นผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 65

ดํ า เนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิ บั ติ โ ดยเน้ นคุ ณ ภาพ วัฒ นธรรมองค์ ก รจะต้ องมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไป และทุกภารกิจต้ องมีเจ้ าภาพ ผลสัมฤทธิ์ของงาน เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
หน่ ว ยงานกลางในด้ า นการกํ า กั บ ติ ด ตามผลงาน ควบคุม ตรวจสอบพัน ธะหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบโดยมุ่งเน้ นที่ผลงาน มีการประเมินผลในระบบเปิ ด (Opened evaluation) โดยการ
กระจายความรับผิดชอบ แยกหน่วยจัดสรรทรัพยากรและผู้ซื ้อบริ การจากหน่วยที่ให้ บริ การ
แปรรู ป/จ้ างเหมาให้ ภาคอื่นรับงานไป นําเทคนิคการบริ หารของภาคเอกชนมาปรับใช้ มีการ
ทําสัญญา (Performance Agreement) ลดขันตอน
้
ลดกฎระเบียบที่ล้าสมัย (deregulation)
มุง่ ต่อผลสําเร็จมากกว่าเน้ นกฎระเบียบ และกระบวนการ แยกหน่วยนโยบายจากหน่วยปฏิบตั ิ
มีการแข่งขันระหว่างหน่วยให้ บริ การ บทบาทและที่มาของภารกิจชัดเจน จัดกลุ่ม หรื อ ปรับ
ย้ ายภารกิจเพื่อความมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
6. เสริ ม สร้ างวินัย ในการใช้ จ่ ายเงิน แผ่น ดิน ความประหยัดและคุ้ม ค่าในการใช้
ทรั พ ยากรปรั บ ปรุ ง มี ก ารทํ า งานเป็ นที ม และต้ อ งปฏิ รูป ระบบงบประมาณ (Budgeting
reform) ระบบการจัดการทรั พยากรมนุษ ย์ ให้ เอื อ้ อํานวย และประยุก ต์ ใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
สรุ ป การบริ หารและการจัดการสาธารณะที่ตงอยู
ั ้ ่รากฐานของการกระจายอํานาจ
เครื อข่ายความร่ วมมือ และพันธกิจความรับผิดชอบร่ วม มีความต้ องการด้ านความสามารถ
การจัดการที่แตกต่างไปจากรูปแบบและหลักการจัดการแบบเดิม หน่วยงานอิสระและกึ่งอิสระ
ที่เข้ ามาร่วมมือกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายและจัดบริการสาธารณะย่อมมีมมุ มอง จุดยืน
ทางความคิด และวิธีการทํ างานที่ เป็ น ตัวของตัวเอง มากกว่าการคล้ อยตามกฏระเบียบที่
เคร่ งครัดและตายตัว และบ่อยครัง้ ต้ องการความชัดเจนในวัตถุประสงค์และการตรวจสอบ
ความสําเร็ จของแผนงาน/โครงการที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งวิธีการทํางานในหน่วยงานภาครัฐมักจะ
ละเลย ดังนัน้ การเพิ่มขีดความสามารถด้ านการบริ หารที่จะทํางานร่ วมกับหน่วยงานในภาค
ส่วนอื่น ๆได้ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ การให้ บริ การสาธารณะในกรอบธรรมาภิบาลเน้ น คุณ ภาพ
สินค้ าและบริ การมากขึ ้น บริ การสาธารณะเน้ นคุณภาพอาจครอบคลุมมิติต่างๆได้ แก่ ความ
สะดวก ความมัน่ คง ความไว้ ใจได้ ความเอาใจใส่ส่วนบุคคล ความสามารถแก้ ปัญหา ความ
ยุตธิ รรม ความคุ้มค่า และนัยยะอิทธิพลของความเป็ นประชาสังคม
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คําถามเชิงอภิปราย
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารที่มงุ่ เน้ นผลสัมฤทธิ์กบั ประสิทธิภาพที่เกิดขึ ้น
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทยได้ พฒ
ั นาทางด้ านใดบ้ าง
ธรรมาภิบาลคืออะไร มีหลักเกณฑ์และวิธีการวัดอย่างไร
ในปั จจุบนั ระบบบริ หารราชการไทยมีธรรมาภิบาลหรื อไม่ อย่างไร
เราจะมีแนวทางอย่างไรที่จะสร้ างค่านิยมและพฤติกรรมที่มีธรรมาภิบาล
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บทที่ 3
องค์ การและหน่ วยงานทางปกครอง
และการปฏิบัตริ าชการทางปกครอง

ในการนําเสนอครัง้ นี ้ ผู้เขียนมุ่งเน้ นองค์การของรัฐหรื อส่วนราชการที่มีฐานะเป็ น
“กรม” หรื อ เทียบเท่าระดับกรม และองค์การที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลมหาชน ซึ่งหน่วยงาน
ของราชการที่ทําให้ เกิดนโยบายสาธารณะและงานบริ การแก่ประชาชน และ หน่วยงานที่ใช้
อํานาจรัฐหรื อเป็ นเครื่ องมือของรัฐแต่ไม่เป็ นองค์กรของรัฐ
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. องค์การสาธารณสุขและหน่วยงานทางปกครอง
1.1 องค์การและหน่วยงานทางปกครอง
1.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็ นหน่วยงานของรัฐ
1.3 หน่วยงานที่ใช้ อํานาจรัฐแต่ไม่เป็ นองค์กรของรัฐ
1.4 ภารกิจขององค์การสาธารณสุข
2. หลักการมอบอํานาจ
2.1 การมอบอํานาจให้ ปฏิบตั ริ าชการแทน
2.2 วิธีการมอบอํานาจ
3. การปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
3.1 การออกคําสัง่ ทางปกครอง
3.2 กระบวนพิจารณาทางปกครอง
3.3 การลบล้ างคําสัง่ ทางปกครอง
3.4 ความรับผิดความเสียหายอันเกิดจากหน่วยงานรัฐ
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1. องค์ การสาธารณสุขและหน่ วยงานทางปกครอง
องค์การ คือ ศูนย์รวมกลุม่ บุคคลหรื อกิจการที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นหน่วยงานเดียวกัน
เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหรื อในตราสารจัดตังซึ
้ ง่ อาจเป็ น
หน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริ ษัทจํากัด สมาคมหรื อ
หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศ เช่ น องค์ ก ารสหประชาชาติ (พจนานุ ก รมแปล ไทย-ไทย
ราชบัณฑิตยสถาน) ส่วนความหมายของสาธารณสุขนัน้ หมายถึง “สาธารณสุข” หมายถึง
ศาสตร์ และศิลปะที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลและจัดการสุขภาพทังปวงของชุ
้
มชนโดยอิงตามการ
้ นิยามและจัดการในลักษณะ
วิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร และคําว่า “สุขภาพ” นันมี
ต่ า งๆ กัน จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ สุข ภาพ หมายถึ ง "ความสุข ปราศจากโรค ความสบาย"
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525) สําหรับองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ กําหนดมาตรฐานและเฝ้าระวังโรคทัว่ โลก ได้ นิยาม
คําว่า สุขภาพ ไว้ วา่ "สภาพของการมีชีวิตทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมที่สมบูรณ์ ไม่
ใช้ เพียงไม่มีโรคภัยหรื อความแข็งแรงทางกายเท่านัน"้ (องค์การอนามัยโลก 2491)
ดังนัน้ องค์การสาธารณสุข ผู้เขียนจึงให้ ความหมายว่า กลุม่ คณะบุคคลที่ประกอบ
กัน ขึน้ เป็ น หน่วยงานเดีย วกัน เพื่ อใช้ ศาสตร์ และศิลปะที่ เกี่ ยวข้ องในการดูแลและจัดการ
สุขภาพทังปวงของชุ
้
มชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ให้
ความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” ว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่ น และรัฐวิสาหกิ จที่
ตังขึ
้ ้นโดยพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา และให้ หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ เป็ นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ด้ วย
1.1 องค์ การและหน่ วยงานทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
ให้ ความหมาย“หน่วยงานทางปกครอง” มาตรา 3 ว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ที่ ตั ง้ ขึ น้ โดยพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก า หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ และให้
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หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ใช้ อํานาจทางปกครองหรื อให้ ดําเนินกิจการ
ทางปกครอง
และให้ ความหมาย “เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ” ว่า
“(1 ) ข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง คณะบุคคล หรื อผู้ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ทางปกครอง
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท คณะกรรมการหรื อบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้
อํานาจในการออกกฎ คําสัง่ หรื อมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ
(3) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรื อ
เจ้ าหน้ าของรัฐตาม (1 ) หรื อ (2)”
องค์ ก ารสาธารณสุข มี ห ลายประเภทขึน้ อยู่กับ การจัด ตัง้ ตามกฎหมาย ได้ แ ก่
สถาบันการแพทย์ชนนํ
ั ้ า โรงพยาบาลขนาดต่างๆ ศูนย์ควบคุมโรค ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานที่เกี่ ยวกับการควบคุม การตรวจรักษาฟื ้นฟู ตลอดจนสร้ างเสริ มสุขภาพ รวมถึง
สมาคม สภา มูลนิธิ และองค์การสาธารณประโยชน์ทงหลาย
ั้
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ จําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐไว้ 4 ประเภทคือ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐรู ปแบบใหม่ได้ แก่ องค์การของรัฐที่เป็ นอิสระ
(Independent administrative organization) และ กองทุนที่เป็ นนิตบิ คุ คล [1]
นอกจากนี ้ ยังมีหน่วยงานที่ใช้ อํานาจรัฐหรื อเป็ นเครื่ องมือของรัฐแต่ไม่เป็ นองค์กร
ของรัฐ ได้ แก่
1. สภาวิชาชีพ
2. สถาบันภายใต้ มลู นิธิ ซึง่ อยูใ่ นกํากับหรื อเป็ นเครื่ องมือของส่วนราชการ
3. นิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ
1.2 หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาการเป็ นหน่ วยงานของรัฐ
1. ความสัมพันธ์กบั รัฐ
1.1 การจัดตัง้ พิจารณาถึงที่ มาของการจัดตัง้ เช่น กฎหมายที่ใช้ ในการจัดตัง้
หากจัดตังโดยกฎหมายมหาชน
้
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด ถือ
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ว่ามีความสัมพันธ์ กบั รัฐสูง แต่หากจัดตังโดยการจดทะเบี
้
ยนบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชน
ถือว่ามีความสัมพันธ์กบั รัฐน้ อย
1.2 รู ปแบบ พิจารณาถึงประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ ในกฎหมายจัดตัง้ เช่น
กํ าหนดว่าเป็ นรัฐวิสาหกิ จ กํ าหนดว่าเป็ นนิติบุคคล ที่มิใช่ส่วนราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจใน
กํากับของกระทรวง จะถือว่ามีความสัมพันธ์กบั รัฐ แต่หากกําหนดว่า เป็ นนิตบิ คุ คล เท่านันจะ
้
ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั รัฐ
1.3 การแต่งตังบุ
้ คลากรระดับสูง พิจารณาว่า รัฐมีอํานาจหรื อบทบาทในการ
แต่งตังคณะกรรมการ
้
และผู้บริ หารสูงสุดของหน่วยงานนันๆ
้ อย่างไร หรื อไม่มีอํานาจแต่อย่าง
ใด เช่น คณะกรรมการบริ หารแต่งตังโดยคณะรั
้
ฐมนตรี ผู้บริ หารสูงสุดต้ องผ่านการสรรหา
ตามระเบียบกฎหมายใด
1.4 การกํากับดูแลของรัฐ พิจารณาว่า รัฐมีบทบาทในการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจการของหน่วยงานนัน้ หรื อไม่ อย่างไร เช่น อํานาจในการกํ ากับดูแลตามกฎหมาย การ
ดํ ารงตํ าแหน่ งในคณะกรรมการ กํ า หนดนโยบาย การอนุมัติ โครงการ อํ านาจยับ ยัง้ ของ
รัฐมนตรี อํานาจวินิจฉัยชี ้ขาดของคณะรัฐมนตรี เป็ นต้ น
2. กิจกรรมพิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนัน้ ว่าเป็ นบริ การสาธารณะหรื อไม่
และเป็ นบริการสาธารณะประเภทใด
3. งบประมาณ/ รายได้ ของหน่วยงาน การคํ ้าประกันหนี ้พิจารณาถึงแหล่งที่มาของ
งบประมาณและ / หรื อรายได้ หลักของหน่วยงานว่ามาจากแหล่งใด เป็ นเงินงบประมาณของ
รัฐ หรื อเป็ นรายได้ ที่หน่วยงานได้ รับจากการดําเนินกิจกรรม หรื อเป็ นการสมทบเงินเข้ ากองทุน
เป็ นต้ น รวมทัง้ พิจารณาว่ารัฐคํ ้าประกันหนี ้ของหน่วยงานนันหรื
้ อไม่ โดยยึดพระราชบัญญัติ
การบริ หารหนี ้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เป็ นหลักในการพิจารณา
4. สถานะของบุคลากรพิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานมีสถานะอย่างไร เป็ น
ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามกฎหมายใดหรื อไม่ หรื อเป็ นลูกจ้ าง
พนักงานที่ใช้ สญ
ั ญาจ้ างตามกฎหมายแรงงาน
5. วิธีการและระบบกฎหมายที่ใช้ ในการทํากิจกรรมพิจารณาถึงการดําเนินกิจกรรม
หลักของหน่วยงานว่า หน่ วยงานต้ องใช้ อํานาจรัฐบังคับฝ่ ายเดียวเป็ นหลักในการทํ างาน
เพื่ อ ให้ บรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจัด ตัง้ หน่ ว ยงาน หรื อ ใช้ รู ป แบบของสัญ ญาระหว่ า ง
หน่วยงาน
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6. ความเป็ นเจ้ าของ และอํานาจในการบริ หารจัดการพิจารณาจากที่มาของการ
จัดตัง้ เงินทุนประเดิม สัดส่วนของรัฐในการถือหุ้น อํานาจตัดสินใจในการบริ หารจัดการ และ
การมีสว่ นในการครอบงํากิจการ
1.3 หน่ วยงานที่ใช้ อาํ นาจรั ฐแต่ ไม่ เป็ นองค์ กรของรัฐ
1) สภาวิชาชี พ จัด ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญ ญั ติ วิช าชี พ เฉพาะ เพื่ อจัด ตัง้ สภา
วิ ช าชี พ มี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุ ค คล ทํ า หน้ าที่ ค วบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ ให้ ถู ก ต้ องตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การขึ ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สัง่ พักใช้ ใบอนุญาตหรื อเพิก
ถอนใบอนุ ญ าต และรั บ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น ที่ ทํ า การสอน รั บ รองปริ ญ ญ า
ประกาศนียบัตร ในวิชาชีพนันๆ
้ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้ วยกรรมการ
ที่ได้ รับการแต่งตังจากรั
้
ฐ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการได้ รับการเลือกตังจากสมาชิ
้
ก รัฐมี
บทบาทน้ อยในการแต่งตังนายกสภา
้
และเลขาธิการสภา
คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของสภาวิชาชีพตามวัตถุประสงค์
การจัด ตัง้ การดํ า เนิ น งานของสภาใช้ ระบบสัญ ญาของกฎหมายทั่ว ไป เฉพาะในกรณี ที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องจริ ยธรรมของวิชาชีพเท่านันที
้ ่ใช้ กฎหมายปกครอง รายได้ สว่ นใหญ่เกิดจาก
การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากสมาชิก แต่อาจได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐเจ้ าหน้ าที่ของสภา
มิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิ การเป็ นผู้บงั คับบัญชาเจ้ าหน้ าที่ของสภาทุกระดับยกตัวอย่าง เช่น
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม เป็ นต้ น
2) สถาบันภายใต้ มลู นิธิ ซึ่งอยู่ในกํากับหรื อเป็ นเครื่ องมือของส่วนราชการ โดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะมี วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจัด ตัง้ เพื่ อ บริ ก ารสาธารณะทางพาณิ ช ยกรรมและ
อุต สาหกรรม จัด ตัง้ โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ
อุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะเริ่ มแรก และเมื่ออุตสาหกรรมสาขานัน้ ๆ มีความเข้ มแข็ง
แล้ ว ภาคเอกชนจะรับภารกิจนันไปดํ
้
าเนินการเอง สถาบันเหล่านีจ้ ะไม่มีสถานภาพเป็ นนิติ
บุ ค คล แต่ จ ะจั ด ตั ง้ มู ล นิ ธิ ขึ น้ มารองรั บ แยกการบริ ห ารเป็ น 2 คณ ะกรรมการ คื อ
คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการบริ หารสถาบันซึง่ จะมีการกําหนดกฎระเบียบที่ใช้ ใน
การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ และพัสดุ ที่แตกต่างไปจากกฎระเบียบของทาง
ราชการ และรัฐวิสาหกิจงบประมาณมาจากรายได้ ในการดําเนินงาน และงบประมาณแผ่นดิน
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ที่รัฐบาลจัดสรรให้ เป็ นรายปี ในหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป ยกตัวอย่างเช่น สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ เป็ นต้ น
3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ เป็ นเครื่ องมือพิเศษที่รัฐบาลไทยจัดตังขึ
้ ้น เพื่อระดมทุน
จากภาคเอกชนสําหรับโครงการสําคัญของภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่ต้องการให้ เป็ นหนี ้
สาธารณะ กิจกรรมของหน่วยงานจะมีลกั ษณะซื ้อขายบริ การเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน แต่ไม่ต้องการให้ เป็ นหนี ้สาธารณะ
หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็ นองค์การมหาชนประกอบด้ วย 4 หน่วยงานคือ สถาน
บริ การสุขภาพ (โรงพยาบาลศูนย์/ทัว่ ไป/ ชุมชน/ สถานอนามัย) สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง
สํ า นั ก งานจั ด ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และสถาบั น พั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานที่อยูใ่ นกํากับองค์การมหาชน
1) หน่วยงานในกํากับ 5 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
และสํานักงานสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ รับโอนจากสํานักนายกรัฐมนตรี
2) รัฐวิสาหกิจคือ องค์การเภสัชกรรม
1.4 ภารกิจขององค์ การสาธารณสุข
ภารกิ จ ขององค์ ก ารสาธารณสุ ข คื อ การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข คํ า ว่ า “บริ ก าร
สาธารณสุข” หมายความว่า บริ การต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคและปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บป่ วยและ
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
อย่างไรก็ตาม ภารกิจขององค์การสาธารณสุขขึ ้นอยูก่ บั ว่า องค์การหรื อหน่วยงานนัน้
จัดตังขึ
้ ้นมาตามกฎหมายใด ดังกรณีตวั อย่าง ต่อไปนี ้
ตัวอย่ างที่ 1
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่ ง มี เหตุ ผ ลในการ
ประกาศใช้ คือ ให้ คนไทยย่อมมี สิทธิ เสมอกันในการรับบริ การสาธารณสุขที่ ได้ มาตรฐาน
และผู้ยากไร้ มีสิทธิ ได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้ บริ การสาธารณสุขของรัฐต้ องเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง
และมีประสิทธิภาพ โดยจะต้ องส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่ วม
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เท่ าที่ จ ะกระทํ า ได้ และรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย ได้ บัญ ญั ติให้ รัฐ ต้ อ งจัด และ
ส่งเสริ มการสาธารณสุขให้ ประชาชนได้ รับบริ การที่ ได้ มาตรฐานและมี ประสิทธิ ภาพอย่าง
ทั่วถึง ด้ วยเหตุนี ้ จึงต้ องจัดระบบการให้ บริ ก ารสาธารณสุขที่ จําเป็ น ต่อสุขภาพและการ
ดํารงชีวิตให้ มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกํากับดูแลซึง่ จะดําเนินการโดย
การมีสว่ นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการให้ มีระบบการรักษาพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพทังประเทศ
้
และให้ ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้ รับการบริ การสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานด้ วยกันทุกคน นอกจากนี ้เนื่องจากในปั จจุบนั ระบบการให้ ความช่วยเหลือในด้ าน
การรักษาพยาบาลได้ มีอยูห่ ลายระบบ ทําให้ มีการเบิกจ่ายเงินซํ ้าซ้ อนกัน จึงสมควรนําระบบ
การช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในภาพรวมในด้ านสาธารณสุขมิให้
เกิดการซํ ้าซ้ อนกันดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของรัฐมนตรี มีอํานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1 ) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน
(2) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริ การสาธารณสุข
(3) จัดให้ มีทะเบียนผู้รับบริ การ หน่วยบริการ และเครื อข่ายหน่วยบริการ
(4) บริหารกองทุนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(5) จ่ายค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดให้ แก่หน่วย
บริการและเครื อข่ายหน่วยบริการ
(6) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขของ
หน่วยบริ การ
(7) ดําเนินการเพื่ อให้ ประชาชนมีหน่วยบริ การประจํา และการขอเปลี่ยนหน่วย
บริ การประจํารวมทังประชาสั
้
มพันธ์เพื่อให้ ประชาชนทราบข้ อมูลของหน่วยบริการ
(8) กํากับดูแลหน่วยบริ การและเครื อข่ายหน่วยบริการในการให้ บริการสาธารณสุข
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่ อง
ร้ องเรี ยน
(9) ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตา่ งๆ
(1 0) ก่อตังสิ
้ ทธิและทํานิตกิ รรมสัญญาหรื อข้ อตกลงใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
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(1 1 ) เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(1 2) มอบให้ องค์ ก รอื่ น หรื อ บุ ค คลอื่ น ทํ า กิ จ การที่ อ ยู่ ภ ายในอํ า นาจหน้ าที่ ข อง
สํานักงาน
(1 3) จัดทํ า รายงานประจํ า ปี เกี่ ย วกับ ผลงานและอุป สรรคในการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน
(1 4) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้ เป็ นอํานาจ
หน้ า ที่ ข องสํ า นัก งานหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการควบคุม คุณ ภาพและ
มาตรฐานมอบหมาย
ตัวอย่ างที่ 2
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน (กพฉ.) จัดตังตามพระราชบั
้
ญญัติการแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ.
2551 ด้ วยเหตุผลเพราะการปฏิบตั ิการด้ านการแพทย์ฉกุ เฉินในปั จจุบนั ยังขาดระบบบริ หาร
จัดการด้ านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่ องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทังยั
้ งขาดหน่วยงาน
รับผิดชอบ ประสานการปฏิบัติการ ทํ าให้ มีผ้ ูป่วยฉุกเฉิ น ต้ องสูญ เสียชี วิต อวัยวะหรื อเกิ ด
ความบกพร่ องในการทํ างานของอวัยวะสําคัญ รวมทัง้ ทํ าให้ การบาดเจ็บหรื ออาการป่ วย
รุ น แรงขึน้ โดยไม่ ส มควร เพื่ อ ลดและป้ อ งกัน ความสูญ เสี ย ดัง กล่ า ว สมควรกํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉินขึ ้นเพื่อกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การแพทย์ ฉุก เฉิ น ตลอดจนกํ าหนดให้ มี ส ถาบัน การแพทย์ ฉุก เฉิ น แห่ ง ชาติขึน้ เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบการบริ หารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน
และการส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาทในการบริ หารจัดการเพื่อให้
เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานด้ านการแพทย์ฉุกเฉินร่ วมกัน อันจะทํ าให้ ผ้ ูป่วยฉุกเฉิ น
ได้ รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้ าถึงระบบการแพทย์ฉกุ เฉินอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน โดยได้ รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
มากขึ ้น
ให้ สถาบันมีอํานาจหน้ าที่ ได้ แก่ (มาตรา 1 5)
(1 ) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉกุ เฉินเสนอต่อ กพฉ.
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(2) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉกุ เฉินเสนอต่อ กพฉ.
รวมทัง้ กํ าหนดเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉิ นตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ กพฉ.
กําหนด
(3) จัด ให้ มี ระบบปฏิ บัติ ก ารฉุก เฉิ น รวมถึ ง การบริ ห ารจัด การและการพัฒ นา
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
(4) ศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และพัฒนา รวมทังเผยแพร่
้
ความรู้ทางการแพทย์ฉกุ เฉิน
(5) จัดให้ มีการศึกษาและฝึ กอบรมการปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉกุ เฉิน
(6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
(7) เป็ น ศูน ย์ กลางประสานกับ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉกุ เฉิน
(8) เรี ยกเก็บค่าบริ การทางการแพทย์ฉกุ เฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(9) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ กพฉ. หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่น หรื อที่ กพฉ. มอบหมาย
ตัวอย่ างที่ 3
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ จัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญั ติ ก องทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ พ.ศ. 2544 เนื่องจากการบริ การด้ านสาธารณสุขได้ ม่งุ ที่จะ
โน้ มนําให้ ประชาชนเกิดพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพเสียตังแต่
้ ในเบื ้องต้ น และส่งเสริ มให้ มี
การสร้ างเสริ มสุขภาพกายและใจให้ แข็งแรงอยู่ในภาวะสมดุล และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับ
อันตรายจากการบริ โภคสุราและยาสูบ หรื อสารอื่นที่ทําลายสุขภาพ หรื อจากพฤติกรรมการ
ดํ ารงชี วิต ที่ ไม่ ถูก ต้ อง ดังนัน้ เพื่ อ ที่ จ ะให้ มี เงิน ทุน มาดํ าเนิ น การดังกล่าว สมควรจัด ตัง้
กองทุน สนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุขภาพขึน้ โดยเก็ บ เงิน บํ ารุ งจากผู้มี ห น้ าที่ เสี ยภาษี ต าม
กฎหมายว่าด้ วยสุราและกฎหมายว่าด้ วยยาสูบ เพื่อใช้ ในการสนับสนุน รณรงค์ และชี ้ชวน
ให้ ประชาชนสร้ างเสริ ม สุขภาพ โดยที่ “กองทุน สนับสนุนการสร้ างเสริ ม สุขภาพ” เป็ น นิ ติ
บุคคลมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริ มและสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ
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(2) สร้ างความตระหนักเรื่ องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรื อ
สาร หรื อสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ และสร้ างความเชื่อในการสร้ างเสริ มสุขภาพแก่ประชาชน
ทุกระดับ
(3) สนับสนุนการรณรงค์ให้ ลดบริ โภคสุรา ยาสูบ หรื อสารหรื อสิ่งอื่นที่ทําลาย
สุขภาพ ตลอดจนให้ ประชาชนได้ รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(4) ศึกษาวิจยั หรื อสนับสนุนให้ มีการศึกษาวิจยั ฝึ กอบรมหรื อดําเนินการให้ มี
การประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
(5) พัฒ นาความสามารถของชุมชนในการสร้ างเสริ มสุขภาพโดยชุมชน หรื อ
องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) สนับสนุนการรณรงค์สร้ างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่เป็ น
สื่อเพื่อให้ ประชาชนสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แข็งแรง ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์และลดบริ โภค
สุรา ยาสูบ หรื อสารหรื อสิง่ อื่นที่ทําลายสุขภาพ
ตัวอย่ างที่ 4
“องค์การเภสัชกรรม” พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ให้ องค์การ
เภสัชกรรมเป็ นนิตบิ คุ คล (มาตรา 7) มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้ (มาตรา 6)
(1 ) ผลิตยาและเวชภัณฑ์
(2) ส่งเสริ มให้ มีการศึกษาและวิจยั การผลิตยาและเวชภัณฑ์
(3) ส่งเสริ ม การวิ เคราะห์ ยาและเวชภัณ ฑ์ รวมทัง้ วัต ถุดิ บ ที่ ใช้ ในการผลิต ยาและ
เวชภัณฑ์
(4) ซื ้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ ซงึ่ ยาและเวชภัณฑ์
(5) ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ตัวอย่ างที่ 5
สํ า นัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) จัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญั ติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมย์ที่วา่ สุขภาพเป็ นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทาง
ั้
กาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล การวาง
ระบบเพื่อดูแลแก้ ไขปั ญหาด้ านสุขภาพของประชาชน จึงไม่อาจมุ่งเน้ นที่การจัดบริ การเพื่อ
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การรักษาพยาบาลเพียงด้ านเดียว เพราะจะทําให้ รัฐและประชาชนต้ องเสียค่าใช้ จ่ายมาก
และจะเพิ่ ม มากขึ น้ ตามลํ า ดับ ในขณะเดี ย วกั น โรคและปั จ จัย ที่ คุ ก คามสุข ภาพมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้ อนมากขึ ้น จําเป็ นต้ องดําเนินการให้ ประชาชนมี
ความรู้ เท่าทัน มี ส่วนร่ วม และมี ระบบเสริ มสร้ างสุขภาพและระวังป้องกัน อย่างสมบูรณ์
สมควรมีกฎหมายว่าด้ วยสุขภาพแห่งชาติ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศ รวมทังมี
้ องค์กรและกลไกเพื่อให้ เกิด
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่เป้าหมายในการสร้ าง
เสริ ม สุ ข ภาพ รวมทั ง้ สามารถดู แ ลแก้ ไขปั ญ หาด้ านสุ ข ภาพของประชาชนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
ให้ คสช. จัด ทํ า ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบและ
แนวทางในการกํ าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศ
เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (มาตรา 46)
สํ า นัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไม่ เป็ น ส่ ว น
ราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณหรื อ กฎหมายอื่ น และ
กฎหมายให้ สํานักงานมีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คลและอยูใ่ นกํากับของนายกรัฐมนตรี
ให้ สํานักงานมีหน้ าที่และอํานาจ (มาตรา 27) มีดงั นี ้
(1 ) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(2) ประสานงานกับ หน่ วยงานด้ านนโยบายและยุท ธศาสตร์ ของรัฐบาลและ
หน่วยงานอื่ นๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่ ดําเนิ นงานเกี่ ยวกับเรื่ องสุขภาพ และดําเนิ นการ
เพื่อให้ เกิดการทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้ านสุขภาพ
้
ของระบบ
(3) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทังสถานการณ์
สุขภาพ เพื่อจัดทําเป็ นรายงานหรื อเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(4) ดําเนินการเพื่อให้ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้หรื อตามกฎหมายอื่น
หรื อตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อ คสช. มอบหมาย
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ตัวอย่ างที่ 5
แพทยสภา จัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ.2525 แพทยสภามี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ ถูกต้ องตามจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม
(2) ส่งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์
(3) ส่งเสริ มความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
(4) ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้ การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
(5) ให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ รั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุขของประเทศ
(6) เป็ นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
แพทยสภามีอํานาจหน้ าที่ (มาตรา 8) ดังต่อไปนี ้
(1) รับขึ ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ขู อเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) พักใช้ ใบอนุญาตหรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) รับรองปริ ญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ หรื อวุฒิบตั รในวิชาชีพเวช
กรรมของสถาบันต่าง ๆ
(4) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับการฝึ กอบรมในวิชาชีพ เวชกรรมของสถาบันทาง
การแพทย์
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ทําการฝึ กอบรมใน (4)
(6) ออกหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่น ๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
ตัวอย่ างที่ 6
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรื อ สรพ. มีที่มาจากการ
วิจยั กลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ต่อมาเมื่ อวัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2552 ได้ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ “สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)” พ.ศ. 2552 ขึ ้น
และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2552 โดยโอนกิ จ การของ
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สถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุขในส่ว นงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาและรั บ รองคุณ ภาพ
โรงพยาบาล (ซึ่งได้ แก่สถาบันพัฒ นาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล – พรพ.) ไปเป็ นของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึง่ มีการบริ หารจัดการที่เป็ นอิสระ มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะ มี ค วามคล่ อ งตัว มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ของทุก ภาคส่ว นที่
เกี่ยวข้ องภารกิจตามกฎหมายจัดตังหน่
้ วยงาน
(1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ระบบงานและการรั บ รองคุ ณ ภาพของ
สถานพยาบาล รวมทังกํ
้ าหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการประเมิน
การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
(2) รวบรวมข้ อ มูล ศึก ษา วิ เคราะห์ และจัด ทํ า ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
(3) ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้ บริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็ นระบบ
(4) ส่งเสริ ม สนับสนุน และดําเนินการเผยแพร่ องค์ความรู้และการให้ บริ การการเข้ าถึง
และใช้ ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
(5) ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรื อหน่วยงานในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒ นา และการรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล
(6) จัด ทํ า หลัก สูต รและฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ข องสถานพยาบาลให้ เกิ ด ความเข้ า ใจ
กระบวนการเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
2. หลักการมอบอํานาจ
2.1 การมอบอํานาจให้ ปฏิบัตริ าชการแทน
โดยที่สภาพปั ญหาของระบบราชการไทยที่ผ่านมาประการหนึ่งคือความล่าช้ าในการ
ปฏิบตั ิงานซึง่ มีผลทําให้ ไม่สามารถให้ บริ การแก่ประชาชนได้ อย่างรวดเร็ ว สาเหตุที่ทําให้ การ
บริ หารราชการมีความล่าช้ านันเกิ
้ ดจากหลายสาเหตุ และสาเหตุประการสําคัญประการหนึ่ง
คือ งานภาคราชการมี ขอบเขตกว้ างขวาง และมี ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานมาก ซึ่งการแก้ ไข
ปั ญหาในเรื่ องนี ้ต้ องแก้ ไขด้ วยการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อมิให้ ทกุ เรื่ องไปกระจุกตัว
อยู่ที่ผ้ บู งั คับบัญชาเพียงผู้เดียว กล่าวคือถ้ าเรื่ องใดที่ต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่ การ
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อนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบตั ิราชการหรื อการดําเนินการใดๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้ าที่ของ
ผู้บงั คับบัญชาตําแหน่งใด ก็ต้องให้ มีการมอบอํานาจการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆเหล่านันลง
้
้
แต่โดยที่มาตรา
ไปสูผ่ ้ ดู ํารงตําแหน่งอื่นที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่ องนันโดยตรง
38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้ กําหนดเรื่ องการมอบ
อํานาจไว้ เคร่งครัดมาก กล่าวคือได้ กําหนดตําแหน่งของบุคคลเจ้ าของอํานาจที่จะเป็ นผู้มอบ
อํานาจและตําแหน่งของบุคคลผู้รับมอบอํานาจไว้ ตายตัว จึงทําให้ การมอบอํานาจดังกล่าวไม่
สามารถมอบอํ า นาจให้ แก่ ผ้ ู มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ในเรื่ อ งนั น้ โดยตรง
ตัวอย่างเช่น ในเรื่ องการอนุมัติ หรื อการออกใบอนุญ าตเพื่ อประกอบกิ จการบางอย่างซึ่ง
กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอํานาจของอธิบดี กรณีเช่นนี ้แม้ ว่าจะเป็ นอํานาจตามกฎหมายแต่ก็
มิใช่อํานาจเฉพาะตัว แต่อธิ บดีสามารถมอบอํานาจการออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ แก่รอง
อธิบดี ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ าส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ได้ ตามมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เท่านัน้
จากปั ญหาและอุปสรรคที่กล่าวข้ างต้ นทําให้ การมอบอํานาจมีการกระจุกตัวและเป็ นอุปสรรค
ต่อการบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี ้ ในปั จจุบนั กระทรวงต่างๆ ได้ มีการจัดตังศู
้ นย์บริ การร่วมตามที่ได้ กําหนด
ไว้ ในมาตรา 30 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
กฎอืนใดให้ ได้ มากที่สดุ ทังนี
้ ้ โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อเป็ นการสร้ างมาตรการในการลดขันตอน
้
ในการขอรับบริ การจากภาครัฐในการที่ประชาชนไม่ต้องลําบากและเสียเวลาในการติดต่อกับ
ราชการ แต่ปรากฏว่ามีงานบริ การหลายเรื่ องที่ไม่สามารถดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นกระบวนงาน
ได้ ที่ศนู ย์บริ การร่ วม โดยจะต้ องส่งกลับไปยังผู้มีอํานาจวินิจแยของแต่ละส่วนราชการเพื่อสัง่
การ อนุมตั ิ หรื ออนุญาตก่อน ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการให้ บริ การแก่ประชาชน ฉะนัน้ จึง
ควรที่ จ ะให้ ผ้ ูมี อํ า นาจในการอนุมัติ การอนุญ าต การออกคํ า สั่ง การปฏิ บัติราชการหรื อ
ดําเนิ นการอื่ นตามกฎหมาย หรื อกฎอื่น สามารถมอบอํานาจในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องให้ กับผู้มี
หน้ าที่ปฏิบตั ิงานในศูนย์บริ การร่ วมดังกล่าวได้ จากปั ญหาและอุปสรรคที่กล่าวข้ างต้ น จึงมี
การแก้ ไขในส่วนของหลักการในเรื่ องการมอบอํานาจใหม่ โดยไม่จํากัดตําแหน่งของผู้รับมอบ
อํานาจทําให้ สามารถมอบอํานาจลงไปได้ ถึงระดับผู้ปฏิบตั ิงานโดยตรง การกําหนดให้ มีการ
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มอบอํานาจต่อได้ รวมทัง้ ให้ มีการมอบอํานาจให้ แก่ผ้ ูดํารงตําแหน่งในกระทรวงได้ เช่นกัน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ คล่องตัวมากขึ ้น
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้ บญ
ั ญัติ
แยกการมอบอํานาจออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การมอบอํานาจการปฏิบตั ริ าชการทัว่ ไป และการ
มอบอํานาจการอนุญาตตามกฎหมายที่บญ
ั ญัติให้ ออกใบอนุญาตหรื อที่บญ
ั ญัติผ้ มู ีอํานาจ
อนุญาตไว้ เป็ นการเฉพาะ
2.1.1 การมอบอํานาจการปฏิบัตริ าชการทั่วไป
บัญญัตไิ ว้ ในมาตรา 38 ดังนี ้
มาตรา 38 อํ านาจในการสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรื อการ
ดําเนิ นการอื่นที่ผ้ ูดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรื อดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรื อคําสัง่ ใด หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องใด ถ้ ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
หรื อคําสัง่ นัน้ หรื อมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องนัน้ มิได้ กําหนดเรื่ องการมอบอํานาจไว้ เป็ น
อย่างอื่น หรื อมิได้ ห้ามเรื่ องการมอบอํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งนันอาจมอบอํ
้
านาจให้ ผ้ ดู ํารง
ตําแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรื อส่วนราชการอื่น หรื อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
ราชการแทนได้ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดให้ มีการมอบอํานาจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ตลอดจนการมอบอํ า นาจให้ ทํ า นิ ติ ก รรมสัญ ญา ฟ้ อ งคดี แ ละดํ า เนิ น คดี หรื อ กํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขในการมอบอํานาจหรื อที่ผ้ รู ับมอบอํานาจต้ องปฏิบตั กิ ็ได้
2.1.2 การมอบอํานาจการอนุ ญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ ออกใบอนุญาต
หรื อทีบ่ ัญญัตผิ ้ ูมีอาํ นาจอนุญาตไว้ เป็ นการเฉพาะ
การมอบอํานาจการอนุญ าตตามกฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้ มาตรา 38 วรรคสามและ
วรรคสี่ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ดังต่อไปนี ้
“ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้ บงั คับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บญ
ั ญัติให้
ต้ องออกใบอนุญาตหรื อที่บญ
ั ญัติผ้ ูมีอํานาจอนุญาตไว้ เป็ นการเฉพาะ ในกรณี เช่นนัน้ ให้ ผ้ ู
ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอํานาจมอบอํานาจให้ ข้าราชการซึ่งเป็ น
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อตามที่คณะรัฐมนตรี กําหนด
ในกรณีมอบอํานาจได้ ตอ่ ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ มู อบอํานาจกําหนด
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ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งซึง่ มีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าว
อาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กําหนดในพระราชกฤษฎี กา
ดังกล่าวก็ได้ ”
2.2 วิธีการมอบอํานาจ
มาตรา 38 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้
บัญตั ใิ ห้ การมอบอํานาจต้ องทําเป็ นหนังสือ
2.2.1 การมอบอํานาจช่ วง มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่
7) พ.ศ. 2550 ได้ บัญ ญัติถึงการมอบอํานาจช่วงไว้ ว่าเมื่อมีการมอบอํานาจแล้ ว ผู้รับมอบ
อํานาจมีหน้ าที่ต้องรับมอบอํานาจนัน้ โดยผู้มอบอํานาจจะกําหนดให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมอบ
อํานาจให้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งอื่นปฏิบตั ิราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไข
ในการใช้ อํานาจนัน้ ไว้ ด้ วยหรื อไม่ก็ ได้ แต่ในกรณี ก ารมอบอํ า นาจให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัด
คณะรัฐมนตรี จะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดต้ องมอบอํานาจต่อไปให้ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรื อหัวหน้ าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดก็ได้
2.2.2 การรั ก ษาราชการแทน มาตรา 41 ถึ ง มาตรา 50 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ได้ กําหนดถึงหลักเกณฑ์การ
รักษาแทนในกรณีที่ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ หรื อกรณีมีตําแหน่งว่างลงและยังไม่มีการแต่งตัง้
ผู้ใดเข้ ามาดํารงตําแหน่งนันไว้
้ สรุปได้ ดงั นี ้คือ
(1) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ รองนายกรัมนตรี เป็ นผู้รักษา
ราชการแทน
ถ้ ามีรองนายกรัฐมนตรี หลายคน ให้ คณรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี คน
หนึง่ เป็ นผู้รักษาราชการแทน
ถ้ าไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้
คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรี คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้รักษาราชการแทน
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(2) ในกรณี ที่ไม่มี ผ้ ูดํารงตําแหน่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ถ้ ามีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้ คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้รักษาราชการแทน
ถ้ าไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้
ให้ คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรี คนใดคนหนึ่ง (ซึง่ อาจจะเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
อื่นก็ได้ ) เป็ นผู้รักษาราชการแทน
(3) ในกรณีที่ไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้
รองปลัดกระทรวงเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ถ้ ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้ นายกรัฐมนตรี สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแต่งตังรองปลั
้
ดกระทรวงคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้รักษาราชการแทน
ถ้ าไม่ มี ผ้ ูดํ า รงตํ า แหน่ ง รองปลัด กระทรวงหรื อ มี แ ต่ ไม่ อ าจปฏิ บัติ ราชการได้ ให้
นายกรัฐมนตรี สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแต่งตังข้
้ าราชการใน
กระทรวงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีหรื อเทียบเท่า (เช่น ผู้ตรวจราชการระดับ 10 หรื อ
อธิบดีกรมหนึง่ กรมใด) เป็ นผู้รักษาราชการแทน
(4) ในกรณี ที่ ไม่มี ผ้ ูดํารงตําแหน่ งอธิ บ ดีห รื อมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ รอง
อธิบดีเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ถ้ ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ ปลัดกระทรวงแต่งตังรองอธิ
้
บดีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รักษา
ราชการแทน
ถ้ าไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งรองอธิบดีหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ ปลัดกระทรวง
แต่งตังข้
้ าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี (เช่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) หรื อ
ข้ าราชการตังแต่
้ ตําแหน่งหัวหน้ ากองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รักษาราชการ
แทน
แต่ ถ้ านายกรั ฐ มนตรี สํ า หรั บ สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการฏิบตั ิราชการในกรมนัน้ นายกรัฐมนตรี
หรื อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงจะแต่งตังข้
้ าราชการคนใดคนหนึง่ ซึง่ ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารอง
อธิบดีหรื อเทียบเท่า ( ซึง่ อาจจะอยูท่ ี่กรมอื่น ) เป็ นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
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(5) ในกรณีที่ไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งรองอธิบดีหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ อธิบดี
จะแต่งตังข้
้ าราชการในกรมซึง่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรื อข้ าราชการตังแต่
้ ตําแหน่ง
หัวหน้ ากองหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปเป็ นผู้รักษาราชการแทนได้
(6) ให้ ผ้ ูรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินฯมี
อํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับผึง่ ตนแทน
(7) ในกรณีที่ผ้ รู ักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งใดมอบอํานาจให้ ผ้ ดุ ํารงตําแหน่งอื่น
ปฏิบตั ริ าชการแทน ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ริ าชการแทนมีอํานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ซงึ่ มอบอํานาจ
(8) ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตังให้
้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งใดเป็ นกรรมการหรื อให้ มีอํานาจ
หน้ า ที่ อ ย่ า งใด ให้ ผ้ ูรัก ษาราชการแทนมี อํ า นาจหน้ า ที่ เป็ น กรรมการหรื อ มี อํ า นาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนันในการรั
้
กษาราชการแทน
3. การปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่มีอํานาจในการออกกฎ คําสัง่ หรื อการกระทํา
อื่นใด ซึ่งจําเป็ นต้ องชอบ/ถูกต้ องตามกฎหมาย ถูกต้ องตามรู ปแบบขันตอน
้
หรื อวิธีการอัน
เป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ และไม่มีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ี่ไม่เป็ นธรรม ไม่สร้ างภาระ
ให้ เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรื อเป็ นการใช้ ดลุ พินิจโดยชอบ
สาระสําคัญของ”คําสัง่ ทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
1. เป็ นการกระทําโดยเจ้ าหน้ าที่
2. เป็ นการใช้ อํานาจรัฐ โดยจะต้ องเป็ นการใช้ อํานาจตามกฎหมาย เพราะ
โดยหลักการแล้ ว “คําสัง่ ทางปกครอง” เป็ นการใช้ อํานาจฝ่ ายเดียวบังคับแก่เอกชน
โดยที่เอกชนไม่จําต้ องสมัครใจยินยอมด้ วย และมีความหมายในตัวว่ากรณีจะต้ องไม่ใช่การ
ใช้ อํานาจทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางตุลาการ หรื อการกระทําของรัฐสภาหรื อศาล
3. เป็ นการกําหนดสภาพทางกฎหมาย ซึง่ ต้ องมุง่ ประสงค์ให้ กําหนดผลทาง
กฎหมายอัน เป็ น นิ ติสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุคคลอย่ างหนึ่งอย่ างใดขึน้ เช่น ออกคํ าสั่ง
อนุญาตให้ ตงโรงงาน
ั้
เป็ นต้ น องค์ประกอบในการมุ่งต่อผลนีจ้ ึงทําให้ “คําสัง่ ทางปกครอง”
แตกต่างไปจากการกระทําที่ก่อให้ เกิดความรับผิด และองค์ประกอบนี ้ทําให้ เจตนาในการมุ่ง
ต่อผลมีความสําคัญ ต่อความสมบูรณ์ ของนิติกรรม แต่ไม่ว่าจะมุ่งประสงค์ ในทางใด หาก
กระทบถึงสิทธิหน้ าที่ของบุคคล ก็ถือว่าเข้ าข่ายการเป็ น”คําสัง่ ทางปกครอง”
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4. ก่อให้ เกิดผลเฉพาะกรณี จะต้ องกระทําโดยมุง่ กําหนดสภาพทาง
กฎหมายที่เป็ นอยู่ในกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การออกใบอนุญาตให้ ก่อสร้ างอาคาร
คําสัง่ ทางปกครองโดยสภาพจะต้ องมุ่งใช้ บงั คับกับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยตรง แต่ในคําสัง่
จะไม่ระบุชื่อบุคคลไว้ ก็ได้ และอาจเป็ นคําสัง่ รวมหรื อคําสัง่ ทัว่ ไปที่ใช้ บงั คับกับกลุม่ บุคคลใดก็
ได้ เช่น ตํารวจจะออกคําสัง่ ห้ ามการชุมนุมในสถานที่แห่งหนึง่ แห่งใด หรื อห้ ามบุคคลเข้ าไปใน
อาคารที่มีสภาพต่อการเสี่ยงต่อการพังทลาย
5. คําสั่งทางปกคอรงมี ผลภายนอกโดยตรง ชีใ้ ห้ เห็ นว่าคําสั่งทางปกครองเกิดขึน้
เมื่อใดโดยตราบใดที่ยงั มีผลปรากฏอยู่ภายในก็ยงั เป็ นเพียงการเตรี ยมการหรื อพิจารณาเพื่อ
ออกคําสัง่ ทางปกครองเท่านัน้ และเจ้ าหน้ าที่ผ้ พู ิจารณาจะเปลี่ยนแปลงเช่นใดก็ได้ คําสัง่ จะมี
ผล ภายในหรื อ ภายนอกนั น้ ต้ องพิ จ ารณ าเนื อ้ หาของคํ า สั่ ง เป็ นสํ า คั ญ เช่ น การที่
ผู้บังคับ บัญ ชาสั่งให้ ผ้ ูใต้ บังคับ บัญ ชาไปดํ าเนิ น การออกคํ าสั่งรื อ้ ถอน กรณี นี ย้ ังเป็ น เรื่ อ ง
ภายในองค์กรของหน่วยงานนัน้ ทังผู
้ ้ บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นอวัยวะส่วนหนึ่ง
ขององค์กร แต่ในกรณีที่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาละเลยไม่ออกคําสัง่ รื อ้ ถอนตามเวลาที่ถูกสัง่ ไว้ ถ้ า
ผู้บงั คับบัญชามีคําสัง่ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ใต้ บงั คับบัญชา คําสัง่ ลงโทษนี ้จึงเป็ นเรื่ องระหว่าง
ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชา จึงไม่ใช่เรื่ องภายในองค์กรอีกต่อไป คําสัง่ ลงโทษจึงเป็ น
“คําสัง่ ทางปกครอง”
3.1 การออกคําสั่งทางปกครอง
ความหมาย สามารถแยกพิจารณาออกเป็ น 2 กรณี
1. ความหมายโดยแท้ ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 5 “การใช้ อํ า นาจตามกฎหมายของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ผ ลเป็ น การสร้ างนิ ติ สัม พัน ธ์ ขึน้
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สวงน ระงับ หรื อมีผลกระทบต่่อสถานภาพ
หรื อสิทธิหน้ าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการถาวรหรื อชั่วคราว เช่น การสัง่ การ การอนุญาต
การอนุมตั ิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ”
2. ความหมายโดยผลของกฎหมาย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ได้ แก่
1) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรื อให้ สทิ ธิประโยชน์ ในกรณีดงั นี ้
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1. การสัง่ รับหรื อไม่รับคําเสนอขาย รับจ้ าง แลกเปลี่ยน ให้ เช่า ซื ้อ เช่าหรื อให้ ส้ ิทธิ
ประโยชน์
2. การอนุมตั สิ งั่ ซื ้อ จ้ าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้ เช่า หรื อให้ สทิ ธิประโยชน์
3. การสัง่ ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรื อการดําเนินการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
4. การสัง่ ให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
2) การให้ หรื อไม่ให้ ทนุ การศึกษา
องค์ประกอบของคําสัง่ ทางปกครอง
1. เป็ นการกระทําโดยเจ้ าหน้ าที่
2. เป็ นการใช้ อํานาจปกครองตามกฎหมายฝ่ ายเดียว
3. เป็ นการสร้ างนิตสิ มั พันธ์ขึ ้นระหว่างบุคคล
4. มี ผลเฉพาะกรณี (รู ปธรรม มี ผลเฉพาะราย) จะเกี่ ยวข้ องกับ กรณี “คําสั่ง
ทั่วไปทางปกครอง/คําสัง่ ทางปกครองทั่วไป (General Order) มีลกั ษณะการผสมระหว่าง
“กฎ” กับ “คําสัง่ ทางปกครอง”
5. มี ผ ลโดยตรงออกไปภายนอกฝ่ ายปกครอง ใช้ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ
มาตรการภายในฝ่ ายปกครอง
การใช้ อาํ นาจปกครองกรณี “มอบอํานาจ”
ดังที่กล่าวมาในหัวข้ อก่อนหน้ านี ้ หลักการมอบอํานาจคือ การปฏิบตั ิราชการแทน
กฎหมายไม่ให้ อํานาจ จะ “มอบไม่ได้ ” กฎหมายกลางที่เกี่ยวข้ อง คือ พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 381
“เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจมิได้ อยู่ในฐานะ “ตัวแทน” ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู รงอํานาจ
แต่เป็ นการใช้ อํานาจของผู้รับมอบอํานาจเลยโดยตรง จนกว่าจะถูกเพิกถอน ผู้มอบอํานาจ มี
หน้ าที่ ติดตาม กํากับ ติดตามผลแนะนําแก้ ไข เท่านัน”
้
คําสัง่ ทางปกครองที่ออกโดย “คณะกรรมการ”
1. คณะกรรมการต้ องมีองค์ประกอบครบจํานวนที่กฎหมายกําหนด

1

เปรี ยบเทียบกับ : การรักษาราชการแทน (หมายถึง มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งแต่ทํางานไม่ได้ มาตรา 41) ส่วนการ
รักษาการในตําแหน่ง (หมายถึงไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งเลย)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การบริ หารงานสาธารณสุข/ 90

2. ต้ องเกิดจากที่ประชุม ที่ชอบด้ วยกฎหมาย
3. ต้ องครบองค์ประชุมฟ้องศาลปกครอง ได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ ต่อเจ้ าหน้ าที่ที่ออก
คํ า สั่ ง ชอบที่ จะฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองได้ โดยตรงตามมาตรา 44 และ 48 แห่ ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
การตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายปรากฏในมาตรา 9 (1) พระราชบัญ ญั ติ
จัดตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําฝ่ ายเดียวของ
หน่วยงานทางปกครอง/เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย
1. ไม่มีอํานาจ/นอกเหนือ
2. ไม่ ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย ข้ อ เท็ จ จริ งอัน เป็ น
เหตุให้ เกิดอํานาจออกคําสัง่ ทางปกครอง
3. ไม่ถกู ต้ องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรื อวิธีการ
อันเป็ นสาระสําคัญ
4. ไม่สจุ ริ ต
5. เป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรม

6. สร้ างขั้นตอนโดยไม่จําเป็ น/สร้ างภาระให้
เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร

7. ใช้ ดลุ ยพินิจโดยมิชอบ

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

เงื่อนไขความชอบด้ วยกฎหมาย
เจ้ าหน้ าที่ผ้ อู อกคําสัง่ มาตรา 12
“วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคํ า สั่ ง ทางปกครอง” (เชิ ง
เนื ้อหา)
เชิง “รูปแบบ” ของคําสัง่ ทางปกครอง
“ความมุ่งหมายของคําสัง่ ทางปกครอง” (เชิง
เนื ้อหา)
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุให้ เกิ ดอํ านาจออกคําสั่ง
ทางปกครอง” “วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคํ า สั่ ง ทาง
ปกครอง” (เชิงเนื อ้ หา) มาตรา 30 รั ฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 (เลือกปฏิบตั )ิ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นเหตุให้ เกิ ดอํ านาจออกคําสั่ง
ทางปกครอง” “วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคํ า สั่ ง ทาง
ปกครอง” (เชิงเนื อ้ หา) มาตรา 29 รั ฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 (สร้ างภาระ พิจารณาหลักพอสมควร
แก่เหตุ)
“ความมุ่ง หมายของคํ า สั่ง ทางปกครอง” (เชิ ง
เนื ้อหา)
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ดุลพินิจ (Discretionary Power)
อํานาจที่กฎหมายมอบให้ ฝ่ายปกครอง แยกได้ 2 ลักษณะ เป็ นอํานาจผูกพัน (Tied
Power/Bound Power) สาระสําคัญ คือ เสรี ภาพในอันที่จะเลือก “วินิจฉัย” หรื อ “ตัดสินใจ”
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
การตีความบทบัญญัตขิ องกฎหมายกรณีดลุ ยพินิจ
1. กรณี กระทบกระเทื อนต่อสิทธิ และเสรี ภาพ พึงตีความคําว่า “มีอํานาจ” เป็ น
“ดุลยพินิจ”
2. กรณีให้ สทิ ธิหรื อประโยชน์ พึงตีความคําว่า “มีอํานาจ” เป็ น “มีหน้ าที่”
คําสั่งทางปกครอง
1. อํ า นาจหน้ าที่ ข ององค์ ก รฝ่ ายปกครองและองค์ ก รเจ้ า หน้ าที่ ผ้ ู อ อกคํ า สั่ง ทาง
ปกครอง (มาตรา 12 พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
1) เรื่ อง ที่มีอํานาจ
2) พื ้นที่ ที่มีอํานาจ
3) ตําแหน่ง ขององค์กรเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองที่มีอํานาจ
4) ตัวบุคคล ที่มีอํานาจในตําแหน่งตามมาตรา19
2. กระบวนการและขันตอนในการออกคํ
้
าสัง่ ทางปกครอง
1) การกําหนดคูก่ รณีในคําสัง่ ทางปกครอง มาตรา 5
2) การตรวจสอบความสามารถในการมีส่วนร่วมและความสามารถกระทําการ
ในกระบวนพิจารณาทางปกครองของคูก่ รณี มาตรา 22
3) การตรวจสอบเหตุแห่งการไม่สามารถทําคําสัง่ ทางปกครองได้ ขององค์ กร
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู รงอํานาจ (การไม่เป็ นกลางโดยสภาพภายนอก มาตรา 13 และ
การไม่เป็ นการกลางโดยสภาพภายใน มาตรา 16
4) การแสวงหาและตรวจสอบพยานหลักฐานตามหลักการค้ นหาความจริ งโดย
การไต่สวนหรื อการค้ นหาความจริ งในทางเนื ้อหา (ไม่ผูกพันพยานที่ค่กู รณี
นําเสนอ) มาตรา 28 มาตรา 29
5) การรับฟั งคู่กรณี และการให้ ค่กู รณีมีโอกาสโต้ แย้ งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน มาตรา 30 (อนุโลมนําไปใช้ กบั การนําทนายมาด้ วย มาตรา 23)
6) การให้ สทิ ธิคกู่ รณีในการตรวจดูเอกสาร
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การบริ หารงานสาธารณสุข/ 92

3. ระยะเวลาในการออกคําสัง่ ทางปกครอง
1) ถ้ าเป็ นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ ถ้ าเลยระยะเวลาดังกล่าว ผลทํา
ให้ เป็ นคําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
2) กรณี ไม่ใช่เป็ นระยะเวลาเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ แต่เป็ นการเร่ งรัดให้
้ ชอบด้ วย
ปฏิบตั ริ าชการ ถ้ าเลยระยะเวลา ไม่มีผลให้ คําสัง่ ทางปกครองนันไม่
กฎหมาย ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องคํ า สั่ง เช่ น กํ า หนดให้
พิจารณาคําขอให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวัน
4. แบบของคําสัง่ ทางปกครอง มาตรา 34
กรณี การแจ้ งด้ วยวาจาแล้ วมีหนังสือยืนยันอีกที คําสัง่ ฯ มี ผลตัง้ แต่ได้ รับแจ้ งด้ วย
วาจา การยืนยันไม่มีผลกระทบต่อการมีผล
5. การให้ เหตุผลประกอบการออกคําสัง่ ทางปกครอง
1) กรณีทําเป็ นหนังสือ ต้ องมี มาตรา 37 ถ้ าวิธีอื่นไม่ต้องมี แต่อย่างน้ อยต้ องมี
ข้ อเท็จจริ งที่ เป็ นสาระสําคัญ ข้ อกฎหมายที่ อ้างอิง ข้ อพิพาทและเหตุ ถ้ า
สนับสนุนการใช้ ดลุ ยพินิจ
2) ผลของการไม่ ให้ เหตุผ ล ถื อ เป็ น คํ า สั่ง ที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย และหาก
ก่อให้ เกิดความเสียหายฟ้องละเมิดได้
3) แต่ ทัง้ นี ้ ถ้ า กฎหมายเปิ ด ช่ อ งให้ ใช้ “ดุย พิ นิ จ ” โดยไม่ ต้ อ งให้ เหตุผ ลก็ ไม่
จํ า ต้ อ งให้ เช่ น พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 นว 48 เบญจ (อ.
721/2555)
6. การจดแจ้ งสิทธิอทุ ธรณ์โต้ แย้ งคําสัง่ ทางปกครอง มาตรา 40
1) ถ้ าไม่จด ไม่ถึงขนาดเป็ นคําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ที่อาจถูก
เพิ ก ถอน (มี ผ ลสมบูรณ์ ) แต่ระยะเวลาจะขยายเป็ น 1 ปี ตามมาตรา 40
วรรค 2
2) กรณีออกโดยรัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการ พิจารณาตามมาตรา 50 วรรค 2
และ 3 พรบ.จัดตังศาลฯ
้
ต้ องระบุวิธีการยื่นคําฟ้องและระยะเวลา ถ้ าไม่ระบุ
ระยะเวลา จะขยายเป็ น 1 ปี นบั แต่วนั รับคําสัง่ ฯ
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ประเด็น “เชิงรูปแบบ” กับ วิธีพจิ ารณาความ
กฎ/คําสัง่ ทางปกครอง ที่ออกโดยไม่ชอบด้ วยขันตอนหรื
้
อวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญ
“ไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อย” ที่ศาลอาจยิบยกขึ ้นวินิจฉัยได้
กรณีที่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้ อยที่ศาลอาจหยิบยก ได้ แก่
1. อํานาจกระทําาการของเจ้ าหน้ าที่/หน่่วยงานทางปกครอง
2. การกระทํานอกเหนืออํานาจ
3. คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ปั ญหาว่าบุคคลใดจะต้ องรับผิด
ชดใช้ เงินตามจํานวนที่กล่าวในฟ้อง หรื อไม่
4. สัญญาทางปกครอง เป็ นโมฆะ หรื อไม่
เหตุผลที่คําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ยงั สามารถมีผลทางกฎหมาย
ได้ พราะ
1) เป็ นเรื่ องนิตนิ โยบายที่ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติจะได้ บญ
ั ญัตติ ามหลักทฤษฎีกฎหมาย
ปกครอง
2) ในทางทฤษฎี ต้ อ งแยกความชอบด้ ว ยกฎหมายและความไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย ออกจากความมี ผ ลในทางกฎหมาย และความไม่ มี ผลในทาง
กฎหมาย (โมฆะ) ออกจากกัน
3) ความชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นเรื่ องที่จดั อยู่ในส่วน
ขององค์ ป ระกอบ ส่วนความมี ผลหรื อไม่่มี ผลในทางกฎหมายเป็ นเรื่ องที่
จัดอยูใ่ นส่ว่ นของ “ผลในทางกฎหมาย”
4) หากยอมรั บ ให้ ผู้ ได้ รั บ คํ า สั่ ง ทางปกครองกล่ า วอ้ างได้ ว่ า ไม่ ช อบด้ วย
กฎหมาย ตนไม่ ป ฏิ บั ติ การบั ง คั บ ใช้ กฎหมายจะเป็ นไปด้ วยความ
ยากลําบาก
5) มาตรา 42 ของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองฯ ไม่ได้ บญ
ั ญัติว่า เป็ น
คําสัง่ ที่ชอบ/ไม่ชอบด้ วยกฎหมายการมีผล ต่อเมื่อ “ได้ รับแจ้ ง” (ไปถึง) ไม่
จําเป็ นต้ องทราบเนื ้อหา
ลักษณะของคําสั่งทางปกครองที่ชอบและที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
คําสัง่ ทางปกครองที่ชอบด้ วยกฎหมายบางครัง้ ก็ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมได้ จึงอาจต้ องถูกเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกผลของคําสัง่ เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
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ดังนัน้ คําสัง่ ทางปกครองไม่ว่าจะชอบด้ วยกฎหมายหรื อก็อาจมีการเพิกถอนได้ เพียงแต่การ
เพิกถอนคําสัง่ ทางปกครองจะต้ องมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
การเพิกถอนทัง้ หมดและการเพิกถอนบางส่ วน
การเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครองอาจกระทํ าได้ หลายลักษณะ คําสัง่ ทางปกครองที่
ออกมาโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ถ้ าไม่มีผลกระทบต่อผู้ใดหรื อมีผลกระทบต่อบางคนแต่มี
ประโยชน์สาธารณะที่สําคัญมาเกี่ยวข้ องอาจมีการเพิกถอนไปทังหมด
้
ในบางกรณี คําสัง่ ทางปกครองอาจไม่ขดั ต่อกฎหมายเสียทังหมดหรื
้
ออยู่ในดุลพินิจ
การใช้ ก ฎหมายว่า จะสมควรปฏิ บัติ เช่ น ใด การเพิ ก ถอนผลของคํ า สั่ง ทางปกครองเพี ย ง
บางส่วนก็อาจเกิดขึ ้นได้ และโดยที่คําสัง่ ทางปกครองเป็ นการกําหนดให้ เกิดผลในกฎหมาย
ความมี อยู่ของคําสั่งทางปกครองจึงมี ผลต่อสภาพการณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องในห้ วงเวลาหนึ่ง ผล
บางส่วนของคําสัง่ จึงอาจแยกออกเป็ น 2 กรณีคือ
(๑) การเพิกถอนบางส่วนในแง่สาระ
ในกรณีที่เนื ้อหาส่วนใดของคําสัง่ ทางปกครองไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ถกู ต้ อง ก็
อาจเพิกถอนเพียงเนื ้อหาส่วนนัน้
(2) การเพิกถอนบางส่วนในแง่เวลา
ในกรณี ของคําสัง่ ทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายสืบเนื่องระยะเวลาหนึ่ง การเพิก
ถอนบางส่วนโดยไม่ย้อนหลังไปเป็ นสูญตังแต่
้ วนั ที่คําสัง่ ทางปกครองมีผลก็อาจกระทําได้ โดย
ขึ ้นอยูก่ บั ความชอบด้ วยกฎหมายและความเหมาะสมของสภาพข้ อเท็จจริง
วันเพิกถอน
วันที่คําสัง่ มีผล
ผลย้ อนหลัง

มีผลย้ อนหลังไปขณะหนึง่

ผลในอนาคต

มีผลในอนาคตอยูข่ ณะหนึง่

คําสัง่ ทางปกครองที่ชอบด้ วยกฎหมาย คือ คําสัง่ ทางปกครองที่ออกมาโดยสอดคล้ อง
กับเงื่อนไขแห่งความชอบด้ วยกฎหมายทุกประการ(ทังแบบพิ
้
ธีและเนื ้อหา) ถ้ าไม่สอดคล้ อง
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ย่อมเป็ น “คําสัง่ ทางปกครองที่มีความบกพร่ อง” และถือว่าเป็ นคําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย
คําสัง่ ทางปกครองที่มีความบกพร่อง
1) บกพร่องรุนแรง ผลคือ เป็ น “โมฆะ”
2) ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ไม่รุนแรง เห็นประจักษ์ เป็ น คําสัง่ ทางปกครองที่อาจถูก
เพิกถอน แต่มีผลทางกฎหมายแล้ ว (เป็ นไปตามหลักความมัน่ คงของ“นิติฐานะ” กับ “การ
คุ้มครองความเชื่อถือของผู้ที่สจุ ริต”
้
หากมีการแก้ ไขเยียวยามาตรา
3) ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกระบวนการ หรื อ ขันตอนแต่
41 (เป็ นเงื่อนไขทางแบบพิธี ต้ องกระทําในระยะเวลาที่อทุ ธรณ์ ได้ ถ้ าเลยระยะเวลาอุทธรณ์
จะมี “ผลบังคับผูกพัน” ทันที)
4) รูปแบบขันตอนที
้
่ไม่เป็ นสาระสําคัญ มีผลไม่อาจเพิกถอนได้
5) ผิดหลงเล็กน้ อยที่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ มาตรา 43 มีผลสมบูรณ์เลย
6) ไม่ได้ จดสิทธิอทุ ธรณ์ขยายเป็ น 1 ปี ตามมาตรา 40
เหตุแห่งความเป็ นโมฆะของคําสัง่ ทางปกครอง
1. คํ า สั่งทางปกครองนัน้ ได้ อ อกมาเป็ น หนังสื อ แต่ไม่ ป รากฏว่า ในหนังสื อ นัน้ ว่า
หน่วยงานใดเป็ นหน่วยงานที่ออกคําสัง่ ทางปกครองดังกล่าว
2. คําสัง่ ทางปกครองออกโดยฝ่ าฝื นแบบตามที่กฎหมายกําหนด (เหตุผลที่ต้องมีแบบ
แน่นอน ระมัดระวัง ยุตธิ รรม)
3. คําสัง่ ทางปกครองนันเป็
้ นคําสัง่ ทางปกครองที่เรี ยกร้ องให้ ผ้ รู ับคําสัง่ กระทําการที่
ไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ ตามความเป็ นจริง
4. คําสัง่ ทางปกครองนัน้ เรี ยกร้ องให้ ผ้ ูรับคําสัง่ กระทําการอันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
และจะส่งผลให้ ผ้ รู ับคําสัง่ ได้ รับโทษในทางอาญา
5. คําสัง่ ทางปกครองนัน้ มีเนือ้ หาที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี ผล
ของคําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย (โมฆะ)
1. บังคับทางปกครองไม่ได้
2. แก้ ไขเยียวยาไม่ได้ เพราะไม่มีการใดเกิดขึ ้นจากผล
3. ไม่มีระยะเวลา ผู้มีส่วนได้ เสียอาจหยิบยกความเป็ นโมฆะขึ ้นได้ แม้ ค่กู รณี ไม่ได้
กล่าวอ้ าง
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4) ไม่ต้องเพิกถอน ใช้ วิธีการประกาศความเป็ นโมฆะแทน
3.2 กระบวนพิจารณาทางปกครอง
3.2.1 ชั้นการเข้ าสู่กระบวนพิจารณาทางปกครอง
1) “เจ้าหน้าที ่ จะต้องได้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
บุคคลที่ทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่ องใด ต้ องได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งซึง่
มีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่ องนัน้ การพิจารณาทางปกครองในเรื่ องใดที่ทํา
โดยบุคคลที่ไม่เคยได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองใน
เรื่ องนัน้ เลยไม่ว่าเวลาใด ๆ แต่ได้ แสดงตนว่าเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้ วย
้ คคล
กฎหมาย และในสายตาของกฎหมายแล้ ว ถือว่าเป็ นโมฆะ โดยสภาพแล้ ว การแต่งตังบุ
ให้ ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองก็ เป็ นคําสัง่ ทางปกครองเช่นกัน
ขาดคุณ สมบัติ ลัก ษณะต้ องห้ าม การแต่งตัง้ ไม่ ชอบ อั น เป็ นเหตุ ให้ ผ้ ู นั น้ ต้ อ งพ้ น จาก
ั ้ ปฏิบตั ิไปตาม
ตําแหน่ ง การพ้ นจากตําแหน่งเช่นว่านี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผ้ นู นได้
อํานาจหน้ าที่
2) “เจ้าหน้าที”่ จะต้องเป็ นผูม้ ี อํานาจหน้าทีใ่ นเรื ่องนัน้
“มาตรา 12 คําสัง่ ทางปกครองจะต้ องกระทํ าโดยเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งมีอํานาจหน้ าที่ ใน
เรื่ องนัน”
้ หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่ที่มีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่ องหนึง่ เรื่ องใด
อาจเป็ น “เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง” “เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับมอบอํานาจ
ทําการพิจารณาทางปกครอง”
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะมีอํานาจทําการพิจารณา
ทางปกครองได้ ตามกฎหมาย ก็ ต่อเมื่ อตนได้ รับมอบอํานาจนัน้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมาย
การมอบอํ านาจต้ องทํ าตามแบบที่ กฎหมายกํ าหนดไว้ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับมอบอํ านาจทํ าการ
พิ จ ารณาทางปกครองจะมอบอํ า นาจนัน้ ให้ แก่ เจ้ า หน้ าที่ อื่ น ต่ อ ไปอี ก ช่ ว งหนึ่ ง ไม่ ได้ มี
ข้ อยกเว้ น เช่น พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 39
การมอบอํานาจให้ ทําการพิจารณาทางปกครองแทน เป็ นการโอนอํานาจดังกล่าว
จากเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูทรงอํานาจไปยังเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับมอบอํานาจ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับมอบอํานาจ จึง
ไม่ได้ ทําการพิจารณาทางปกครองในฐานะที่เป็ นตัวแทนของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู รงอํานาจ แต่ทําการ
เช่นว่านันในนามของตนเอง
้
ดังนัน้ ตราบใดที่ยงั ไม่ได้ เพิกถอนการมอบอํานาจ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
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ทรงอํานาจ จะสอดเข้ าไปทําการพิจารณาทางปกครองแทนเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจมิได้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู รงอํานาจคงมีแต่เพียงอํานาจหน้ าที่กํากับติดตามผลการพิจารณาทางปกครอง
ของผู้รับมอบอํานาจ และแนะนํ าแก้ ไขการพิ จารณาทางปกครองของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับมอบ
อํานาจเท่านัน้
3) คณะกรรมการทีม่ ีอํานาจดําเนิ นการพิ จารณาทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นี ้ มีบทบัญญัติ ในหมวด
5 ว่าด้ วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง มาตรา 75 มาตรา 84
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความดํารงอยู่ในทางกฎหมายและการดําเนินงานของคณะกรรมการที่มี
อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
(1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องระบุตวั บุคคล มาตรา 75 การแต่งตังกรรมการใน
้
ลักษณะที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิให้ แต่งตังโดยระบุ
้
ตวั บุคคล
(2) คณ ะกรรมการต้ องมี อ งค์ ป ระกอบครบจํ า นวนที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว้
คณะกรรมการซึง่ มีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่ องใด ต้ องมีองค์ประกอบครบ
(3) การพิจารณาทางปกครองต้ องทําโดยที่ประชุมของคณะกรรมการคณะนัน้
ความมุ่งหมายดังกล่า วของกฎหมายจะปรากฏเป็ น จริ งขึน้ มาได้ ก็ แต่โดยการที่
คณะกรรมการคณะนันประชุ
้
มกันพิจารณาเรื่ องที่จะต้ องออกคําสัง่ ทางปกครองเท่านัน้
ในการประชุม ของคณะกรรมการเพื่ อ ทํ า การพิ จ ารณาทางปกครองแต่ ล ะครั ง้ ประธาน
กรรมการจะต้ องเปิ ด โอกาสให้ ก รรมการทุก คนเข้ ามี ส่วนร่ วมในการอภิ ปรายแสดงความ
คิดเห็นและในการตัดสินใจ ด้ วยเหตุนี ้ ประธานกรรมการจึงต้ องนัดประชุม ซึง่ มาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัตนิ ี ้บัญญัตวิ า่
“มาตรา 80 การประชุมครัง้ ใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นี ้ ย่อมไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
้ ้ โดยมิพกั ต้ องคํานึงว่าการ
จึงส่งผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ ของมติที่ประชุม ทังนี
ประชุมครัง้ นันจะมี
้ กรรมการมาประชุมมากพอที่จะเป็ นองค์ประชุมหรื อไม่”
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีข้อยกเว้ นดังนี ้
(ก) ได้ มีการบอกนัดประชุมแล้ วในที่ประชุมครัง้ ก่อน และกรรมการที่ไม่ได้ รับหนังสือนัด
ประชุม หรื อ กรรมการที่ ได้ รับ หนัง สื อ นัด ประชุม ช้ า กว่า เวลาที่ กํ า หนดก็ อ ยู่ในที่
ประชุมครัง้ ก่อนด้ วย (มาตรา 80 วรรคสอง) หรื อ
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(ข) กรรมการที่ไม่ได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อกรรมการที่ได้ รับหนังสือนัดประชุมช้ ากว่า
เวลาที่กําหนดมาประชุมด้ วยและไม่ได้ แสดงปฏิกิริยาคัดค้ านการประชุมแต่อย่างใด
(ค) มีเหตุจําเป็ นเร่งด่วนซึง่ ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็ นอย่างอื่นก็ได้
4) “เจ้าหน้าที”่ และกรรมการในคณะกรรมการทีม่ ี อํานาจดําเนิ นการ
พิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็ นกลางในเรื ่องนัน้
1. กรณีที่ถือว่า “เจ้ าหน้ าที่ “ หรื อกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ
พิจารณาทางปกครองมีสว่ นได้ เสีย
มาตรา 13 กั บ มาตรา 16 กรณี ตามมาตรา 13 เป็ นเรื่ อ งที่ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับคู่กรณี ซึ่งเป็ นเหตุชวนให้ เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ ว่าบุคคล
ดังกล่าวอาจจะทํ าการพิ จารณาทางปกครองโดยมี อคติห รื อความลําเอียง ส่วนกรณี ตาม
มาตรา 16 นันเป็
้ นพฤติการณ์ อื่นที่ชวนให้ เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ ว่าบุคคลดังกล่าว
อาจจะทําการพิจารณาทางปกครองโดยไม่เป็ นกลาง
มาตรา 13 เจ้ าหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
1) เป็ นคูก่ รณีเอง
2) เป็ นคูห่ มันหรื
้ อคูส่ มรสของคูก่ รณี
้ ๆ หรื อเป็ น
3) เป็ นญาติของคู่กรณี คือ เป็ นบุพการี หรื อผู้สืบสันดานไม่ว่าชันใด
พี่น้องหรื อลูกพี่ลกู น้ องนับได้ เพียงภายในสามชัน้ หรื อเป็ นญาติเกี่ ยวพันทางแต่งงานนับได้
เพียงสองชัน้
4) เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้แทนหรื อตัวแทนของ
คูก่ รณี
5) เป็ นเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้หรื อเป็ นนายจ้ างของคูก่ รณี
6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 เจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการผู้นนจะทํ
ั้
าการพิจารณาทางปกครองในเรื่ องนัน้
ไม่ได้
2. วิธีปฏิบตั ิเมื่อ”เจ้ าหน้ าที่” หรื อคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทาง
ปกครองมีสว่ นได้ เสีย
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เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งหรื อกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณา
ทางปกครองมีส่วนได้ เสีย ผู้ดํารงตําแหน่งนันและกรรมการในคณะกรรมการคณะนั
้
นจะต้
้
อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
มาตรา 14 ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู นั น้ หยุด การพิ จ ารณาเรื่ อ งนั น้ ไว้ ก่ อ น และแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาเหนือตนขึ ้นไปชันหนึ
้ ง่ ทราบ เพื่อที่ผ้ บู งั คับบัญชาดังกล่าวจะได้ มีคําสัง่ ต่อไป
ให้ คู่กรณี ทําคําคัดค้ านเป็ นหนังสือถึงเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูนัน้ โดยระบุข้อคัดค้ านพร้ อม
้ วย
ด้ วยข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมายที่เป็ นเหตุแห่งการคัดค้ านไว้ ในหนังสือคัดค้ านนันด้
การยื่นหนังสือคัดค้ าน คู่กรณีจะยื่นด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้
แต่ต้องก่อนให้ ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ทางปกครอง
ในกรณีที่มายื่นหนังสือคัดค้ านด้ วยตนเอง คูก่ รณีจะยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ถูกคัดค้ าน
นันเอง
้ หรื อผู้บงั คับบัญชาของเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ถูกคัดค้ าน เจ้ าหน้ าที่สารบรรณ หรื อเจ้ าหน้ าที่คน
หนึง่ คนใดในหน่วยงานที่เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ถูกคัดค้ านสังกัดก็ได้
ในกรณี ที่ พิจารณาเห็ น ว่าคําคัดค้ านมี เหตุผลเพี ยงพอ ให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชาสั่งให้
เจ้ าหน้ าที่อื่นซึง่ มีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่ องที่ทําให้ ถกู คัดค้ านและสัง่ ให้ เจ้ าหน้ าที่
อื่นซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่ องนัน้ หรื อเจ้ าหน้ าที่อื่นซึ่งตามกฎหมายอาจเป็ น
ผู้ทําหน้ าที่แทนได้ เข้ าทําหน้ าที่นนั ้ และแจ้ งให้ คกู่ รณีทราบโดยไม่ชกั ช้ า
เมื่อกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองมีสว่ น
ได้ เสีย ผู้นนต้
ั ้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
มาตรา 15 เมื่ อ มี ก รณี ตามมาตรา 13 หรื อ คู่ ก รณี คั ด ค้ านว่ า กรรมการใน
คณะกรรมการที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาทางปกครองคณะใดมี ลัก ษณะดัง กล่ า ว ให้ ป ระธาน
กรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุข้อเท็จจริงและตอบข้ อซักถาม แล้ วต้ อง
ออกจากที่ประชุม
ถ้ าคณะกรรมการที่ มี อํ านาจพิ จ ารณาทางปกครองคณะใด มี ผ้ ูถูก คัด ค้ า นใน
ระหว่า งที่ ก รรมการผู้ถูก คัด ค้ า นต้ อ งออกจากที่ ป ระชุม ให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการคณะนัน้
ประกอบด้ วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถกู คัดค้ าน
ถ้ าที่ประชุมมีมติให้ กรรมการผู้ถกู คัดค้ านปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปด้ วยคะแนนเสียงไม่
ั ้ บตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปได้ มติ
น้ อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถกู คัดค้ าน ก็ให้ กรรมการผู้นนปฏิ
ดังกล่าวให้ กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและให้ เป็ นที่สดุ
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การยื่ น คํ า คัด ค้ านและการพิ จารณาคํ า คัด ค้ านให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
4.3 ข้ อยกเว้ นบทบังคับเรื่ องความไม่เป็ นกลาง
มาตรา 18 บทบัญ ญัติมาตรา 13 ถึง มาตรา 16 ไม่ให้ นํามาใช้ บังคับกับกรณี ที่มี
ความจําเป็ นเร่ งด่วน หากปล่อยให้ ล่าช้ าไป จะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรื อสิทธิของ
บุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ ไขได้ หรื อไม่มีเจ้ าหน้ าที่อื่นปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้นนได้
ั้
คู่กรณีในการทําคําสั่งทางปกครอง
1) บุคคลทีเ่ ป็ นคู่กรณี
มาตรา 5 “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอหรื อผู้คดั ค้ านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรื อ
จะอยูใ่ นบังคับของคําสัง่ ทางปกครอง และผู้ซงึ่ ได้ เข้ ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผู้นนจะถู
ั ้ กกระทบกระเทือนจากผลของคําสัง่ ทางปกครอง
บุคคลทุกคนที่สทิ ธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรื ออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ อาจเข้ ามาเป็ นคู่กรณี ได้ แล้ ว ไม่ว่าโดยการเป็ นผู้เริ่ มให้ เกิดการพิจารณาทาง
ปกครองขึ ้นหรื อเข้ ามาในภายหลังที่การพิจารณาทางปกครองเริ่มไปแล้ วก็ได้
การที่ ต้ องขออนุ ญ าตเป็ นการไม่ มี อิ ส ระในการประกอบอาชี พ กรณี เป็ นการ
กระทบกระเทือนต่อเสรี ภาพ จึงอาจยื่นคําขออนุญาต จึงเป็ นคูก่ รณีคนหนึง่
ทุกคนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่พิจารณาย่อมเป็ นคูก่ รณีได้ ทงนั
ั ้ น้ ไม่วา่ จะยื่นเข้ ามา
เองหรื อเจ้ าหน้ าที่เรี ยกเข้ ามา และไม่วา่ สิทธิของผู้นนจะถู
ั ้ กกระทบกระเทือนมากน้ อยเพียงใด
คณะบุค คลที่ ไม่ เป็ น นิ ติ บุค คลก็ อ าจเป็ น คู่ก รณี ในการพิ จ ารณาได้ หากมี ก รณี ที่
เกี่ยวกับสิทธิของคณะบุคคลนัน้
2) ความสามารถของคู่กรณี
กฎหมายแพ่งจะวางหลักทั่วไปว่า บุคคลต่าง ๆ จะมีความสามารถกระทํ าการเป็ น
คูก่ รณีในการพิจารณาทางปกครองได้ เพียงใดนัน้
มาตรา 22 ผู้มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้
จะต้ องเป็ น
1. ผู้ซงึ่ บรรลุนิตภิ าวะ
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2. ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ มีความสามารถกระทําการในเรื่ องที่กําหนด
ได้ แม้ ผ้ ูนัน้ จะยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะหรื อ ความสามารถถูก จํ า กัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การกระทําการโดยตัวแทน
บุคคลทุกคนไม่อาจทําการทุกอย่างด้ วยตนเองได้ การให้ คนอื่นทําการแทนได้ จึงเป็ น
เรื่ องจําเป็ นเพราะทําให้ เกิดความสะดวกขึ ้น
ตามหลักกฎหมายแพ่ง ความเป็ นตัวแทนโดยปกติระงับลงเมื่อตัวการตายหรื อไร้
ความสามารถหรื อล้ มละลาย พระราชบัญญัตินี ้ มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี ้
จึงวางหลักให้ การตังตั
้ วแทนเพื่อกระทําการในการพิจารณาทางปกครองไม่ระงับลง แม้ ว่า
คูก่ รณีจะถึงแก่ความตายหรื อความสามารถของคูก่ รณีเปลี่ยนแปลงไป
ในทางปฏิบตั ิบ่อยครัง้ ที่มีชาวบ้ านซึง่ เดือดร้ อนเป็ นจํานวนหลายคน และไม่ใครจะมี
ความรู้ในการดําเนินการในการพิจารณาทางปกครอง การที่เจ้ าหน้ าที่จะต้ องติดต่อกับคูก่ รณี
ทุกรายเป็ นราย ๆ ไป ก็จะยุง่ ยากเพราะต้ องทําหนังสือโต้ ตอบข้ อความอย่างเดียวกันถึงทุกคน
และการจะให้ ทุกคนเข้ ามามีส่วนร่ วมทัง้ หมด ก็จะทําให้ กระบวนพิจารณาล่าช้ า ทัง้ ๆ ที่รูป
เรื่ องในกรณีนนมี
ั ้ มลู เหตุเดียวกันและข้ อเท็จจริงเดียวกัน
จากลักษณะเฉพาะดังกล่าวทําให้ การพิจารณาทางปกครองต้ องหาวิธีการพิเศษให้ มี
ตัวแทนร่วมของบุคคลเหล่านันทั
้ งหมดโดยอาจเกิ
้
ดขึ ้น
1) กรณีที่มีการยื่นคําขอฉบับเดียวกัน ให้ ถือว่าผู้นนเป็
ั ้ นตัวแทนร่วมของทุกคนที่ลง
ชื่อ
2) กรณีที่มีการยื่นคําขอหลายฉบับ ให้ ถือว่าผู้นนเป็
ั ้ นตัวแทนร่วมของทุกคนในกรณี
นัน้
3) กรณีที่มีคกู่ รณีเกิน 50 คน ยื่นคําขอให้ มีคําสัง่ ทางปกครองในเรื่ อง
เดียวกัน โดยไม่มีการกําหนดให้ บคุ คลใดเป็ นตัวแทนร่วมของตน ให้ เจ้ าหน้ าที่ในเรื่ อง
นัน้ แต่งตังบุ
้ คคลที่ค่กู รณี ฝ่ายข้ างมากเห็นชอบเป็ นตัวแทนร่ วมของบุคคลดังกล่าว ตัวแทน
ร่วมนี ้ต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาเท่านัน้
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3.2.2 ชั้นพิจารณาดําเนินคดีทางปกครอง
1) หลักการไม่ยดึ แบบพิธี
การพิจารณาทางปกครองให้ ยึดหลักความเรี ยบง่ายและความสะดวกเพื่อให้
บรรลุวัตถุป ระสงค์ ม ากกว่า การมี แบบพิ ธีนัน้ ถื อเป็ น ข้ อยกเว้ น ซึ่งฝ่ ายปกครองจะต้ องทํ า
เช่นนันต่
้ อเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ ต้องทําเท่านัน้ การมิได้ ปฏิบตั ิตามแบบพิธีบางอย่างในการ
พิจารณาทางปกครองหากไม่เป็ นกรณีสําคัญเพื่อประกันสิทธิของเอกชน ก็ไม่ถือว่าทําให้ การ
ทําคําสัง่ ทางปกครองนันบกพร่
้
อง
2) หลักความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3) การพิจารณาทางปกครองมีส่วนที่เหมือนกับการพิจารณาของศาลุติธรรม
ตรงที่ว่าก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษา ศาลจะต้ องรับฟั งข้ อเท็จจริ งแห่งคดีให้ เป็ นที่ยตุ ิเสียก่อน
ฝ่ ายปกครองก็เหมือนกัน ก่อนจะออกคําสัง่ ทางปกครองจะต้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริงของเรื่ อง
ให้ เป็ น ที่ ยุติ เสี ย ก่ อ นว่า ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เกิ ด ขึน้ และดํ า รงอยู่นัน้ เป็ น อย่ างไร เพราะฉะนัน้ จึง
จําเป็ นต้ องมีกระบวนการหรื อระบบการแสวงหาข้ อเท็จจริ งซึง่ ไม่ว่าในชันเจ้
้ าหน้ าที่หรื อในชัน้
ศาลก็ตาม จะมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ คือ ระบบกล่าวหา แล ระบบไต่สวน
การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี ้ใช้ ระบบไต่สวนซึง่ เจ้ าหน้ าที่ไม่
จํ าต้ องผูกพันอยู่กับข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่ คู่กรณี กล่าวอ้ างและนํ ามาแสดงโดย
เจ้ า หน้ าที่ ส ามารถสั่ง ให้ มี ก ารแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามที่
เจ้ าหน้ าที่เห็นสมควร
4) หลักการใช้ ภาษาไทย
มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ให้ จดั ทําเป็ นภาษาไทย ถ้ าเป็ นเอกสารที่
ทํ า ขึน้ เป็ น ภาษาต่า งประเทศ ให้ คู่ก รณี จัด ทํ าคํ าแปลเป็ น ภาษาไทยที่ มี ก ารรั บ รองความ
ถูกต้ องมาให้ ภายในระยะเวลาที่เจ้ าหน้ าที่กําหนด การพิจารณาทางปกครองต้ องใช้ ภาษาไทย
เป็ นหลักเพราะเป็ นภาษาราชการ เอกสารใดที่ เป็ นภาษาต่างประเทศ หากนํามาใช้ ในการ
พิจารณาทางปกครองก็ต้องทําคําแปลเป็ นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้ อง
2.2.3 การเกิดผลของคําสั่งทางปกครอง
มาตรา 42 คําสัง่ ทางปกครองให้ มีผลใช้ ยนั ต่อบุคคลตังแต่
้ ขณะที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับแจ้ งเป็ น
ต้ นไป
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คําสัง่ ทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรื อสิ ้นผลลงโดยเงื่อน
เวลาหรื อโดยเหตุอื่น
เมื่อคําสัง่ ทางปกครองสิ ้นผลลง ให้ เจ้ าหน้ าที่มีอํานาจเรี ยกผู้ซึ่งครอบครองเอกสาร
หรื อ วัต ถุอื่ น ใดที่ ได้ จัด ทํ า ขึน้ เนื่ อ งในการมี คํ า สั่งทางปกครองดังกล่า ว ซึ่งมี ข้ อ ความหรื อ
เครื่ องหมายแสดงถึงการมี อยู่ของคําสั่งทางปกครองนัน้ ให้ ส่งคื น สิ่งนัน้ หรื อให้ นํ าสิ่งของ
ดังกล่าวอันเป็ นกรรมสิทธิ์ ของผู้นัน้ มาให้ เจ้ าหน้ าที่ จัดทําเครื่ องหมายแสดงการสิ ้นผลของ
คําสัง่ ทางปกครองดังกล่าวได้
คํ า สั่ง ทางปกครองที่ เป็ น โมฆะนัน้ ไม่ มี ผ ลในกฎหมาย แต่คํ า สั่ง ทางปกครองอื่ น
ทังหมดจะมี
้
ผลทางกฎหมายทันทีที่ได้ รับแจ้ ง ยึดหลัก “ได้ รับแจ้ ง”
2.2.4 การสิ้นผลของคําสั่งทางปกครอง
คําสัง่ ทางปกครองเมื่อเกิดขึ ้นแล้ วจะมีผลเรื่ อยไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนหรื อสิ ้นผลลง
โดยเงื่อนเวลาหรื อโดยเหตุอื่น เช่น เงื่อนไขสิน้ สุดโดยขึน้ อยู่กับเหตุการณ์ ที่ไม่แน่นอน แต่
คํ า สั่ง ทางปกครองบางอย่ า งอาจมี อ ายุโดยกํ า หนดในกฎหมายก็ ได้ เช่ น กฎหมายอาจ
กําหนดให้ ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี (เป็ นเงื่อนเวลาโดยกฎหมาย) สําหรับการเพิกถอนนันอาจ
้
เป็ นการเพิกถอนในกระบวนการอุทธรณ์ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรื อเพิกถอน
โดยเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้บงั คับบัญชาของเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัตินี ้หรื อเพิก
ถอนโดยการพิจารณาใหม่ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรื อโดยการนําคดีไปสู่การ
พิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครอง
3.3 การทบทวนคําสั่งทางปกครอง
3.3.1 การอุทธรณ์
การอุทธรณ์คําสัง่ ทางปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ คําสัง่ ทางปกครองใดมีขนตอนและระยะเวลา
ั้
อุทธรณ์ หรื อโต้ แย้ งไว้ แล้ วเช่นใด คู่กรณี ต้องปฏิบัติตามขัน้ ตอนและระยะเวลาที่ กฎหมาย
เฉพาะนัน้ บัญ ญั ติไว้ (มาตรา 3 วรรคสอง) แม้ ว่าขัน้ ตอนและระยะเวลาดังกล่าวนัน้ จะมี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็ นธรรมหรื อมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิราชการตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้ก็ตาม ทังนี
้ ้ เนื่องจากการอุทธรณ์ คําสัง่ ทางปกครองที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ในกฎหมายเฉพาะของแต่ละฉบับเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปตาม
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ลักษณะเฉพาะของแต่ละเรื่ องแต่ละฉบับ การกํ าหนดหลักเกณฑ์ กลางเพื่อให้ ใช้ บงั คับกับ
กฎหมายเฉพาะทุก ฉบับ จึงไม่เหมาะสมและกระทํ าได้ ยาก ส่วนคําสั่งทางปกครองที่ ไม่มี
บทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะกําหนดเรื่ องขันตอนและระยะเวลาอุ
้
ทธรณ์ หรื อโต้ แย้ งไว้ ย่อม
ถูกบังคับให้ ต้องปฏิบตั ิตามขันตอนและระยะเวลาตามพระราชบั
้
ญญัตินี ้ มิฉะนันคู
้ ก่ รณีจะไม่
สามารถนําคดีไปสูก่ ารพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้
ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดให้ คําสัง่ ทางปกครองใดต้ องอุทธรณ์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ซงึ่
เป็ นคณะกรรมการ นอกจากขอบเขตการพิ จารณาอุท ธรณ์ และกระบวนพิจารณาจะต้ อง
ั ญัติไว้ ในหมวด 2 ของ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเฉพาะนันแล้
้ ว ยังให้ ใช้ กระบวนพิจารณาที่ได้ บญ
พระราชบัญญัตินี ้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับกระบวนการพิจารณาในกฎหมายเฉพาะฉบับนันอี
้ ก
ด้ วย (มาตรา 47)
อย่างไรก็ ต าม มี คํ าสั่งทางปกครองอยู่ 2 ประเภท ที่ แม้ จะมิ ได้ มี ก ฎหมายเฉพาะ
กํ า หนดขัน้ ตอนและระยะเวลาอุท ธรณ์ ห รื อ โต้ แ ย้ งเอาไว้ แต่ก็ ไม่ อ ยู่ภ ายใต้ บังคับ ให้ ต้ อ ง
อุทธรณ์เสียก่อน จึงจะนําคดีไปสูก่ ารพิจารณาขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองได้ ได้ แก่
1) คําสัง่ ทางปกครองของรัฐมนตรี
มาตรา 44 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้บัญญัตวิ า่
“มาตรา 44 ภายใต้ บังคับมาตรา 48 ในกรณี ที่คําสัง่ การปกครองใดไม่ได้ ออกโดย
รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดขันตอนอุ
้
ทธรณ์ ภายในฝ่ ายปกครองไว้ เป็ นการเฉพาะให้
คูก่ รณีอทุ ธรณ์คําสัง่ ทางปกครองนัน้ โดยยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ําคําสัง่ ทางปกครองภายในสิบห้ า
วันนับแต่วนั ที่ตนได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าว
ฯลฯ
ฯลฯ”
จากบทบัญ ญัติดังกล่าวข้ างต้ นหมายความว่า ในกรณี คําสั่งปกครองได้ ออกโดย
รั ฐ มนตรี คํ า สั่ ง ทางปกครองดั ง กล่ า วจะไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ให้ ต้ องอุ ท ธรณ์ ตาม
พระราชบัญญัตินี ้ เนื่องจากรัฐมนตรี ซึ่งเป็ นผู้รักษาการตามกฎหมายเฉพาะฉบับใด ก็เป็ น
องค์กรสูงสุดตามกฎหมายฉบับนัน้ ๆ จึงไม่มีผ้ บู งั คับบัญชาที่สงู กว่าที่จะพิจารณาคําอุทธรณ์
้ อองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรง
ได้ ดังนัน้ คูก่ รณีจงึ ต้ องโต้ แย้ งคําสัง่ ทางปกครองนันต่
2) คําสัง่ ทางปกครองของคณะกรรมการ
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตินี ้บัญญัติว่า “มาตรา 48 คําสัง่ ทางปกครองของบรรดา
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะตั ง้ ขึ น้ ตามกฎหมายหรื อ ไม่ ให้ คู่ ก รณี มี สิ ท ธิ โ ต้ แย้ งต่ อ
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คณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้ วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ทงในปั
ั ้ ญหา
ข้ อเท็ จ จริ ง และข้ อกฎหมาย ภายในเก้ าสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ งคํ า สั่ ง นั น้ แต่ ถ้ า
คณะกรรมการดังกล่าวเป็ นคณะกรรมการวินิจฉัยข้ อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกําหนดเวลา
อุทธรณ์ให้ เป็ นไปตามที่บญ
ั ญัตใิ นกฎหมายว่าด้ วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติดงั กล่าวข้ างต้ นหมายความว่า ในกรณี ที่คําสัง่ ทางปกครองได้ ออกโดย
คณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายหรื อไม่ คําสัง่ ทาง
ปกครองดัง กล่า วจะไม่ อ ยู่ภ ายใต้ บังคับ ให้ ต้ อ งอุท ธรณ์ ต ามพระราชบัญ ญั ติ นี ้ เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการต่าง ๆ เป็ นองค์กรที่ใช้ อํานาจทางปกครองโดยเฉพาะ และไม่อยู่ในระบบสาย
การบังคับบัญชา คําสัง่ ทางปกครองของคณะกรรมการจึงเป็ นที่สดุ ไม่มีองค์กรใดที่สงู กว่าที่
้ อองค์กรวินิจฉัย
จะพิจารณาคําอุทธรณ์ได้ ดังนัน้ คูก่ รณีจึงต้ องโต้ แย้ งคําสัง่ ทางปกครองนันต่
คดีปกครองโดยตรง
3) คําสัง่ ทางปกครองที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นที่สดุ
คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 487/2547 กรณีมาตรา 47 ตรี วรรค 2 แห่ง พรบ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
ขันตอนการอุ
้
ทธรณ์
1. ผู้มีสิทธิอทุ ธรณ์ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง “คูก่ รณี” ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ําคําสัง่ ทาง
ปกครอง (ทังนี
้ ้ บุคคลที่ไม่ใช่คกู่ รณีแม้ จะไม่มีสิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ ทางปกครอง แต่ก็ไม่ตดั สิทธิที่
จะโต้ แย้ งคําสัง่ ทางปกครอง โดยการฟ้องคดีแต่อย่างใด)
2. ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ตนได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าว
3. การถอนคําอุทธรณ์ แม้ พรบ.วิธีปฏิบตั ิราชการฯ จะมิได้ กําหนดไว้ แต่ก็มิได้
บัญญัติห้ามมิให้ มีการถอนคําอุทธรณ์เป็ นสิทธิอย่างหนึ่งของคู่กรณี ผลของการถอนอุทธรณ์
ทําให้ การพิจารณาอุทธรณ์เป็ นอันระงับไป
กรณีแม้ พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ เจ้ าหน้ าที่สามารถรับคําอุทธรณ์ได้
1. กรณีมีการฝ่ าฝื นการแจ้ งสิทธิอทุ ธรณ์ให้ คกู่ รณีทราบ ซึง่ จะมีผลให้ ระยะเวลาการ
ยื่นอุทธรณ์ขยายเป็ น 1 ปี ตามมาตรา 40
2. กรณีที่คกู่ รณีมีคําขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์์ตามมาตรา 66
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3. กรณี เจ้ าหน้ าที่ รั บ คํ า อุ ท ธรณ์ ในฐานะคํ า ร้ องเรี ย น เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อเท็ จ จริ ง
ประกอบการพิจารณาเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครอง
กรณีที่มิได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ผู้ทําคําสัง่ แต่ถือว่าได้ ยื่นอุทธรณ์
1. กรณีที่คกู่ รณีมิได้ ยื่นอุทธรณ์ คําสัง่ ต่อผู้ทําคําสัง่ ทางปกครอง แต่ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผู้บงั คับบัญชาของตน
2. ยื่ น อุท ธรณ์ ต่ อ ผู้บัง คับ บัญ ชาของผู้ทํ า คํ า สั่ง ทางปกครองและเป็ น ผู้มี อํ า นาจ
พิจารณาอุทธรณ์
3. ยื่นต่อประธานกรรมการ ถือว่าอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการแล้ ว
4. กรณี ที่ยื่นอุทธรณ์ คําสัง่ ให้ รับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย กรณี ละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ แต่ยื่นต่อ กพ. ตามหนังสือแจ้ งสิทธิอทุ ธรณ์ (คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 89/2544)
กําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่รับคําอุทธรณ์ พิจารณา แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน
2. กรณี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รับ คํ า อุท ธรณ์ ไม่ เห็ น ด้ ว ยกับ คํ า อุท ธรณ์ ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน ให้ เร่ งรายงานความเห็นพร้ อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจในการพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในกํ าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้ รับอุท ธรณ์ และให้ ผ้ ูมีอํานาจพิ จารณาคํ า
อุทธรณ์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ตนได้ รับรายงาน ถ้ ามีเหตุจําเป็ นให้ ขยายได้ ไม่
เกิน 30 วัน โดยต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบ
3. กรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้ กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้มีอํานาจ
ต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําอุทธรณ์ ตามมาตรา 45 ประกอบ
มาตรา 3
3.3.2 การ “ลบล้ าง” คําสั่งทางปกครอง
บทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติ
ให้ มาตรา 50 คําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
โดยจะให้ มีผลย้ อนหลังหรื อไม่ย้อนหลังหรื อมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่
้ นคําสัง่ ซึ่งเป็ นการให้ ประโยชน์แก่ผ้ รู ับ การเพิกถอนต้ องเป็ นไป
กําหนดได้ แต่ถ้าคําสัง่ นันเป็
ตามบทบัญญัตมิ าตรา 51และมาตรา 52
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มาตรา 51 การเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายซึ่งเป็ นการให้ เงิน
หรื อให้ ทรัพย์สินหรื อให้ ประโยชน์ ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ คํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริ ตของผู้รับ
ประโยชน์ในความคงอยูข่ องคําสัง่ ทางปกครองนัน้ กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่ อ โดยสุจ ริ ต ตามวรรคหนึ่ ง จะได้ รับ ความคุ้ม ครองต่อ เมื่ อ ผู้รับ คํ า สั่ง ทาง
ปกครองได้ ใช้ ประโยชน์อนั เกิดจาก คําสัง่ ทางปกครองหรื อได้ ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไป
แล้ วโดยไม่อาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ หรื อการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ ผู้นนต้
ั ้ องเสียหายเกินควร
แก่กรณี
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้รับคําสัง่ ทางปกครองจะอ้ างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
(1) ผู้นนได้
ั ้ แสดงข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งซึ่งควรบอกให้ แจ้ งหรื อ
ข่มขู่ หรื อชักจูงใจโดยการให้ ทรัพย์สนิ หรื อให้ ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
ั ้ ให้ ข้อความซึง่ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนในสาระสําคัญ
(2) ผู้นนได้
(3) ผู้นนได้
ั ้ ร้ ูถึงความไม่ชอบด้ วยกฎหมายของคําสัง่ ทางปกครอง ในขณะได้ รับคําสัง่
ทางปกครองหรื อการไม่ร้ ูนนั ้ เป็ นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
ในกรณี ที่เพิ กถอนโดยให้ มี ผลย้ อนหลัง การคืน เงิน ทรัพ ย์ สินหรื อประโยชน์ ที่ผ้ ูรับ
คําสัง่ ทางปกครองได้ ไป ให้ นํา บทบัญญัติว่าด้ วยลาภมิควรได้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม โดยถ้ าเมื่อใดผู้รับคําสัง่ ทางปกครองได้ ร้ ูถึงความไม่ชอบด้ วย
กฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรื อควรได้ ร้ ู เช่น นัน้ หากผู้นัน้ มิ ได้ ป ระมาทเลิน เล่อ อย่าง
ร้ ายแรงให้ ถือว่าผู้นนตกอยู
ั้
่ในฐานะไม่สจุ ริ ตตังแต่
้ เวลานันเป็
้ นต้ นไป และในกรณี ตามวรรค
สาม ผู้นนต้
ั ้ องรับผิด ในการคืนเงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์ที่ได้ รับไปเต็มจํานวน
มาตรา 52 คําสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา
51 อาจถูกเพิกถอนทังหมด
้
หรื อบางส่วนได้ แต่ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสัง่ ทาง
ปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้ รับค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริ ตในความ
คงอยู่ของคําสัง่ ทางปกครองได้ และให้ นําความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรค
สามมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม แต่ต้องร้ องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่ได้ รับ
แจ้ งให้ ทราบถึงการ เพิกถอนนัน้
ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานีจ้ ะต้ องไม่สูงกว่าประโยชน์ ที่ผ้ ูนัน้ อาจได้ รับ
หากคําสัง่ ทางปกครองดังกล่าว ไม่ถกู เพิกถอน
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3.3.3 การขอให้ พิจารณาใหม่
มาตรา 54 เมื่อคู่กรณี มีคําขอ เจ้ าหน้ าที่ อาจเพิ กถอนหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมคําสั่งทาง
ปกครองที่พ้นกําหนดอุทธรณ์ ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทําให้ ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็ นยุติแล้ วนันเปลี
้ ่ยนแปลงไป
ในสาระสําคัญ
(2) คู่กรณีที่แท้ จริ งมิได้ เข้ ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรื อได้ เข้ ามาใน
กระบวนการพิ จารณา ครั ง้ ก่ อนแล้ วแต่ถูก ตัดโอกาสโดยไม่เป็ นธรรมในการมี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
(3) เจ้ าหน้ าที่ไม่มีอํานาจที่จะทําคําสัง่ ทางปกครองในเรื่ องนัน้
(4) ถ้ าคําสัง่ ทางปกครองได้ ออกโดยอาศัยข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อกฎหมายใดและต่อมา
ข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อกฎหมายนัน้ เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเป็ นประโยชน์ แก่
คูก่ รณี
กรณี (1) - (3) เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่ทราบถึงเหตุนนในการพิ
ั้
จารณาครัง้ ก่อนให้ ยื่นคํา
ขอภายใน 90 วัน นับแต่ร้ ูเหตุซงึ่ อาจขอให้ พิจารณาใหม่ได้
การบังคับทางปกครอง
1. ไม่สามารถนําไปใช้ กบั เรื่ องสัญญาทางปกครองได้ ต้องไปฟ้องคดีต่อศาลให้ มีการ
บังคับคดีปกครองแทน “การบังคับทางปกครองใช้ กบั เฉพาะคําสัง่ ทางปกครอง” เท่านัน้
2. กรณี กฎหมายเฉพาะกํ า หนดการบั ง คั บ ทางปกครองที่ “มี ผ ลน้ อยกว่ า ”
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการฯ เป็ นดุลยพินิจของเจ้ าหน้ าที่ที่จะเลือกใช้ การบังคับทาง
ปกครองของพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการก็ได้ มาตรา 63
เมื่ อ มี คํ า สั่ง ทางปกครองและจะต้ อ งมี ก ารบังคับ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปจะต้ อ งแยกคํ า สั่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน
- คําสัง่ ที่เป็ นฐานแห่งการบังคับทางปกครอง เช่น คําสัง่ ให้ รือ้ ถอนอาคาร
- คําสัง่ บังคับการ (คําสัง่ ที่กําหนดวิธี) เช่น หากไม่รือ้ ถอนให้ เสียค่าปรับวันละ 10,000
บาท (เป็ นคําสัง่ ทางปกครองประเภทหนึง่ ที่อาจอุทธรณ์ได้ )
การบังคับทางปกครองแยกได้ เป็ น 2 ประเภท
กําหนดให้ ชําระเงิน มาตรา 57
1. ออกให้ ผ้ ใู ดผู้หนึง่ ชําระเงิน
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2. กําหนดให้ เวลาชําระเงินถึงกําหนดแล้ ว
3. ออกหนังสือเตือนแล้ วโดยไม่น้อยกว่า 7 วัน และล่วงพ้ นระยะเวลาไปแล้ ว (การ
ออกหนังสือเตือนไม่ใช่คําสัง่ ทางปกครอง)
กรณีกําหนดให้ กระทําการ/ละเว้ นกระทําการ
เครื่ องมือกรณีไม่ยอมกระทํา
1. เข้ าดําเนินการแทน
2. กําหนดค่าปรับทางปกครอง ต้ องไม่เกินสมควรแก่เหตุ และไม่เกิน 20,000 บาทต่อ
วัน (มาตรา 58(2)
3.4 ความรับผิดความเสียหายอันเกิดจากหน่ วยงานรัฐ
ั ญัติขึ ้น
การที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 ได้ บญ
เนื่ องจากการที่ เจ้ าหน้ าที่ ดําเนิ น กิ จการต่าง ๆ ของหน่ วยงานของรัฐนัน้ หาได้ เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์อนั เป็ นการเฉพาะตัวไม่ การปล่อยให้ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ ในกรณี
ที่ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็ นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ จึง เป็ น การไม่ เหมาะสมก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ว่า
เจ้ าหน้ าที่จะต้ องรับผิดในการกระทําต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําให้
หน่วยงานของรัฐต้ องรี บผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี ้ยเอาจากเจ้ าหน้ าที่
ั้
อความผิดพลาดเล็กน้ อยในการ
เต็มจํานวนนัน้ ทัง้ ที่ บางกรณี เกิดขึ ้นโดยความไม่ตงใจหรื
ปฏิบตั ิหน้ าที่ นอกจากนัน้ ยังมีการนําหลักเรื่ องลูกหนี ้ร่ วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้ บงั คับ
้ ง่ หมายแต่จะได้
ให้ เจ้ าหน้ าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทําของเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู ื่นด้ วย ซึง่ ระบบนันมุ
เงินครบโดยไม่คํานึงถึงความเป็ นธรรมที่จะมีตอ่ แต่ละคน กรณีเป็ นการก่อให้ เกิดความไม่เป็ น
ธรรมแก่เจ้ าหน้ าที่ และยังเป็ น การบั่นทอนกํ าลังขวัญ ในการทํ างานของเจ้ าหน้ าที่ ด้วย จน
บางครัง้ กลายเป็ นปั ญหาในการบริ หารเพราะเจ้ าหน้ าที่ไม่กล้ าตัดสินใจดําเนินงานเท่าที่ควร
เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน อนึ่ง การให้ คุณให้ โทษแก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อควบคุม
การทํ างานของเจ้ าหน้ าที่ ยังมี วิธีการในการบริ หารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัย
กํากับดูแลอีกส่วนหนึ่งอันเป็ นหลักประกันมิให้ เจ้ าหน้ าที่ทําการใด ๆ โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ ว
ดังนัน้ จึงสมควรกําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่เฉพาะ
เมื่อเป็ นการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรื อจงใจให้ เกิดความเสียหายหรื อประมาทเลินเล่อ
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อย่างร้ ายแรงเท่านัน้ และให้ แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคนมิให้ นําหลักลูกหนี ้ร่ วมให้
เกิดความเป็ นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของรัฐ
ในส่วนที่หน่วยงานรัฐต้ องรับผิด มีดงั ดังนี ้
1. หน่วยงานของรัฐต้ องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้ าหน้ าที่ของตนได้
กระทําในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ในกรณีนี ้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ โดยตรง
แต่จะฟ้องเจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ไม่ได้ สงั กัดหน่วยงานของรัฐ
แห่งใดให้ ถือว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด (มาตรา 5)
2. ถ้ าการกระทําละเมิดของเจ้ าหน้ าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบตั หิ น้ าที่ เจ้ าหน้ าที่
ต้ องรับผิดในการนันเป็
้ นการเฉพาะตัว ในกรณีนี ้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้ าหน้ าที่ได้ โดยตรง แต่จะ
ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ (มาตรา 6)
3. ในคดีที่ผ้ ูเสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้ าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่
เจ้ าหน้ าที่ต้องรับผิดหรื อต้ องร่ วมรับผิด หรื อในคดีที่ผ้ เู สียหายฟ้องเจ้ าหน้ าที่ถ้าเจ้ าหน้ าที่เห็น
ว่าเป็ นเรื่ องที่หน่วยงานของรัฐต้ องรับผิดหรื อต้ องร่ วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่
ดังกล่าวมีสิทธิ ขอให้ ศาลที่พิจารณาคดีนนั ้ อยู่เรี ยกเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ แล้ วแต่
กรณี เข้ ามาเป็ นคูค่ วามในคดี
ถ้ าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผ้ ู
ต้ องรับผิด ให้ ขยายอายุความฟ้องร้ องผู้ที่ต้องรับผิดซึง่ มิได้ ถกู เรี ยกเข้ ามาในคดีออกไปถึงหก
เดือนนับแต่วนั ที่คําพิพากษานันถึ
้ งที่สดุ (มาตรา 7)
4. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้ องรับผิดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผ้ เู สียหายเพื่อการ
ละเมิดของเจ้ าหน้ าที่ ให้ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรี ยกให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ําละเมิดชดใช้ คา่ สินไหม
ทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้ าหน้ าที่ได้ กระทําการนันไปด้
้ วยความจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
สิทธิ เรี ยกให้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจะมีได้ เพียงใดให้ คํานึงถึงระดับความร้ ายแรง
แห่งการกระทําและความเป็ นธรรมในแต่ละกรณี เป็ นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ ใช้ เต็มจํานวนของ
ความเสียหายก็ได้ (มาตรา 8)
ถ้ าการละเมิดเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่วยงานของรัฐหรื อระบบ
การดําเนินงานส่วนรวม ให้ หกั ส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้ วย
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ในกรณี ที่การละเมิดเกิ ดจากเจ้ าหน้ าที่ หลายคน มิให้ นําหลักเรื่ องลูกหนีร้ ่ วมมาใช้
บังคับและเจ้ าหน้ าที่แต่ละคนต้ องรับผิดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านัน้
5. ถ้ าหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ได้ ใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่ผ้ เู สียหาย สิทธิที่จะ
เรี ยกให้ อีกฝ่ ายหนึ่งชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้ มีกําหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ได้ ใช้ คา่ สินไหมทดแทนนันแก่
้ ผ้ เู สียหาย (มาตรา 9)
6. ในกรณี ที่ เจ้ าหน้ าที่ เป็ นผู้ กระทํ า ละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ว่ า จะเป็ น
หน่วยงานของรัฐที่ผ้ นู นอยู
ั ้ ใ่ นสังกัดหรื อไม่ ถ้ าเป็ นการกระทําในการปฏิบตั หิ น้ าที่การเรี ยกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้ าหน้ าที่ให้ นําบทบัญญัตมิ าตรา 8 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่
การกระทํ า ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ให้ บัง คับ ตามบทบัญ ญั ติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์
สิทธิเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้ าหน้ าที่ทงสองประการให้
ั้
มีกําหนดอายุความ
สองปี นบั แต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตวั เจ้ าหน้ าที่ ผู้จะพึงต้ องใช้ คา่ สินไหม
ทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นไม่
ั ้ ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าต้ องรับผิด ให้ สิทธิ เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนนัน้ มีกําหนดอายุความ
หนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐมีคําสัง่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (มาตรา 10)
7. ในกรณีที่ผ้ เู สียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้ องรับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหาย
จะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ พิจารณาชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่
เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี ้หน่วยงานของรัฐต้ องออกใบรับคําขอให้ ไว้ เป็ นหลักฐานและพิจารณา
คําขอนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสัง่ เช่นใดแล้ วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผล
การวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ตาม
กฎหมายว่าด้ วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ตนได้ รับแจ้ งผลการ
วินิจฉัย
8. ให้ หน่วยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ได้ รับตามวรรคหนึง่ ให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึ่ง
ร้ อยแปดสิบวัน หากเรื่ องใดไม่อาจพิจารณาได้ ทนั ในกําหนดนัน้ จะต้ องรายงานปั ญหาและ
้
อุปสรรคให้ รัฐมนตรี เจ้ าสังกัดหรื อกํากับหรื อควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนันทราบและ
ขออนุมตั ขิ ยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรี ดงั กล่าวจะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ขยายระยะเวลา
ให้ อีกได้ ไม่เกินหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน (มาตรา 11)
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9. ในกรณี ที่เจ้ าหน้ าที่ต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนที่ หน่วยงานของรัฐได้ ใช้ ให้ แก่
ผู้เสียหายตามมาตรา 8 หรื อในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ต้องใช้ คา่ สินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
นันได้
้ กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให้ หน่วยงาน
ของรัฐที่ เสียหายมีอํานาจออกคําสัง่ เรี ยกให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูนัน้ ชําระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่
กําหนด (มาตรา 12)
10. ให้ คณะรัฐมนตรี จัดให้ มีระเบียบเพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งต้ องรับผิดตามมาตรา 8
และมาตรา 10 สามารถผ่ อ นชํ า ระเงิ น ที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด นั น้ ได้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง รายได้ ฐานะ
ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้ วย (มาตรา 13)
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บทที่ 4
การบริหารงานสาธารณสุข
ประเด็น แรกของการพิ จารณางานสาธารณสุขก็ คือหลักการบริ หารที่ เชื่ อมโยงกับ
เจตจํ านงตามรั ฐธรรมนูญ รั ฐธรรมนูญ สมัย ใหม่ ต ามแนวคิด ลัท ธิ รัฐ ธรรมนูญ นิ ย มซึ่งเป็ น
กฎหมายลายลักษณ์ อกั ษรที่กําหนดรู ปแบบการปกครอง และจัดตังองค์
้ กรการบริ หารของรัฐ
ตามแนวคิดกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญอันเป็ นกฎหมายสูงสุด และกฎหมายพืน้ ฐานทาง
การเมือง การปกครองของรัฐ ที่กฎหมายอื่น ๆ ขัดหรื อแย้ งไม่ได้
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. บททัว่ ไปแห่งรัฐธรรมนูญ
1.1 สิทธิและเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย
1.2 สิทธิสว่ นบุคคลและชุมชน
1.3 สิทธิในข้ อมูลข่าวสารและการร้ องเรี ยน
2 แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ และสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข และ
สวัสดิการจากรัฐ
2.1 แนวนโยบายแห่งรัฐ
2.2 นโยบายและการบริ หารงานสาธารณสุข
2.3 สิทธิในการได้ รับบริ การสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
3 การบริหารราชการแผ่นดินด้ านสาธารณสุข
3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 การบริหารการคลังงบประมาณ
3.3 การบริหารและการจัดซื ้อจัดจ้ าง
4. การจัดบริ การสาธารณะด้ านสาธารณสุข
4.1 การจัดบริการสาธารณะ
4.2 การจัดบริการสาธารณะด้ านสาธารณสุข
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1. บททั่วไปแห่ งรัฐธรรมนูญ
ในบททัว่ ไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ บญ
ั ญัติให้ การ
คุ้มครองศักดิศ์ รี แห่งความเป็ นมนุษย์ สิทธิเสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
1.1 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 25 สิทธิ และเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บญ
ั ญัติค้ มุ ครองไว้ เป็ น
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ ว การใดที่มิได้ ห้ามหรื อจํากัดไว้ ในรัฐธรรมนูญหรื อในกฎหมายอื่น
บุคคลย่อมมีสทิ ธิและเสรี ภาพที่จะทําการนันได้
้ และได้ รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบ
เท่าที่การใช้ สิทธิหรื อเสรี ภาพเช่นว่านัน้ ไม่กระทบกระเทือนหรื อเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คง
ของรัฐ ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรื อเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น
สิทธิหรื อเสรี ภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรื อให้ เป็ นไปตาม
้ ้นใช้ บงั คับ บุคคล
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ ยงั ไม่มีการตรากฎหมายนันขึ
หรื อชุมชนย่อมสามารถใช้ สทิ ธิหรื อเสรี ภาพนันได้
้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรื อเสรี ภาพที่ได้ รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถ
ยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้ สทิ ธิทางศาลหรื อยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลซึ่งได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรื อเสรี ภาพหรื อจากการกระทํา
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ ที่จะได้ รับการเยียวยาหรื อช่วยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 26 การตรากฎหมายที่ มี ผลเป็ นการจํ ากัดสิทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลต้ อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ บัญ ญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ในกรณี ที่รัฐธรรมนูญ มิได้ บัญ ญัติเงื่อนไขไว้
กฎหมายดังกล่าวต้ องไม่ขัดต่อหลักนิ ติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรื อจํ ากัดสิท ธิ หรื อเสรี ภาพของ
้ อง
บุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทังต้
ระบุเหตุผลความจําเป็ นในการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพไว้ ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้ องมีผลใช้ บงั คับเป็ นการทั่วไป ไม่ม่งุ หมายให้ ใช้ บงั คับแก่
กรณีใดกรณีหนึง่ หรื อแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็ นการเจาะจง
มาตรา 27 บุ ค คลย่ อ มเสมอกัน ในกฎหมาย มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและได้ รั บ ความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
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การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้ วยเหตุความแตกต่างในเรื่ องถิ่ น
กํ าเนิด เชือ้ ชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สัง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น
ทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญหรื อเหตุอื่นใด จะกระทํามิได้
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรื อส่งเสริ มให้ บุคคลสามารถใช้ สิทธิหรื อ
เสรี ภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรื อเพื่ อคุ้มครองหรื ออํานวยความสะดวกให้ แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการหรื อผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมตาม
วรรคสาม
บุคคลผู้เป็ นทหาร ตํารวจ ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรื อลูกจ้ าง
ขององค์ ก รของรั ฐ ย่ อ มมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเช่ น เดี ย วกับ บุ ค คลทั่ว ไป เว้ น แต่ ที่ จํ า กัด ไว้ ใน
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรื อจริ ยธรรม
1.2 สิทธิส่วนบุคคลและชุมชน
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสทิ ธิ
(1) ได้ รับทราบและเข้ าถึงข้ อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) เสนอเรื่ องราวร้ องทุก ข์ ต่อ หน่วยงานของรัฐและได้ รับแจ้ งผลการพิ จารณาโดย
รวดเร็ว
(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ รับผิด เนื่องจากการกระทําหรื อการละเว้ นการกระทําของ
ข้ าราชการพนักงาน หรื อลูกจ้ างของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสทิ ธิ
(1) อนุรักษ์ ฟื ้น ฟู หรื อส่งเสริ ม ภูมิปัญ ญา ศิลปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม และ
จารี ตประเพณีอนั ดีงามทังของท้
้
องถิ่นและของชาติ
(2) จัดการ บํารุ งรักษา และใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เข้ าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ ดําเนินการใดอันจะเป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนหรื อชุมชน หรื องดเว้ นการดําเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็ นอยู่อย่างสงบ
สุขของประชาชนหรื อชุมชนและได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ ว ทังนี
้ ้ หน่วยงานของรัฐ
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ต้ องพิจารณาข้ อเสนอแนะนันโดยให้
้
ประชาชนที่เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมในการพิจารณาด้ วยตาม
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(4) จัดให้ มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิ ที่จะร่ วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
1.3 สิทธิในข้ อมูลข่ าวสารและการร้ องเรี ยน
มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรื อที่รัฐจะอนุญาตให้ ผ้ ใู ดดําเนินการ ถ้ าการนัน้
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรื อส่วนได้ เสีย สําคัญ อื่ นใดของประชาชนหรื อชุม ชนหรื อสิ่งแวดล้ อมอย่างรุ น แรง รั ฐต้ อง
ดําเนินการให้ มีการศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรื อชุมชน และจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้ องก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรื ออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ได้ รับข้ อมูล คําชีแ้ จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการดําเนินการหรื ออนุญาตตามวรรคหนึง่
ในการดําเนินการหรื ออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้ องระมัดระวังให้ เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้ อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้ อยที่สดุ และต้ องดําเนินการ
ให้ มีการเยียวยา ความเดือดร้ อนหรื อเสียหายให้ แก่ประชาชนหรื อชุมชนที่ ได้ รับผลกระทบ
อย่างเป็ นธรรมและโดยไม่ชกั ช้ า
มาตรา 59 รัฐต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ มิ ใช่ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความมั่น คงของรั ฐ หรื อ เป็ น ความลับ ของทางราชการตามที่
กฎหมายบัญญัติ และต้ องจัดให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลหรื อข่าวสารดังกล่าวได้ โดยสะดวก
2. แนวนโยบายแห่ งรั ฐและสิทธิในการได้ รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
2.1 แนวนโยบายแห่ งรั ฐ
บทบัญ ญั ติ ในหมวดแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ นี ม้ ี ค วามมุ่ง หมายให้ รัฐ ดํ า เนิ น การตรา
กฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริ หารราชการแผ่นดิน ดังนัน้ แนวนโยบายแห่งรัฐจึงเป็ น
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การบัญ ญั ติ ห ลัก การที่ เป็ น กลางที่ แ ต่ ล ะรั ฐ บาลสามารถนํ า ไปปฏิ บัติ ได้ ซึ่ง แตกต่า งจาก
นโยบายของรัฐ บาลที่ รัฐ บาลทุก รั ฐ บาลต้ อ งจัด ทํ า เป็ น ตัว นโยบาย (Policy) ผู้เขี ย นขอยก
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา 64 บทบัญ ญั ติ ในหมวดนี เ้ ป็ น แนวทางให้ รัฐ ดํ า เนิ น การตรากฎหมายและ
กําหนดนโยบายในการบริ ริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้ มียทุ ธศาสตร์ ชาติเป็ นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบูรณาการกัน
เพื่อให้ เกิดเป็ นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว
การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีใน
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบัญ ญั ติ ทัง้ นี ้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้ องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างทัว่ ถึงด้ วย
ยุทธศาสตร์ ชาติ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว ให้ ใช้ บงั คับได้
มาตรา 66 รัฐพึงส่งเสริ มสัมพันธไมตรี กบั นานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคใน
การปฏิบตั ิต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ ความร่ วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ
มาตรา 70 รัฐพึงส่งเสริ มและให้ ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ให้ มีสิทธิ
ดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดังเดิ
้ มตามความสมัครใจได้ อย่างสงบ
สุข ไม่ถกู รบกวน
ทังนี
้ ้ เท่าที่ไม่เป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อ
เป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ หรื อสุขภาพอนามัย
มาตรา 71 รัฐพึงเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของครอบครัวอันเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่
สําคัญของสังคม จัดให้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริ มและพัฒ นาการสร้ าง
้ งเสริ มและ
เสริมสุขภาพเพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้ มแข็ง รวมตลอดทังส่
พัฒนาการกีฬาให้ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
รั ฐ พึ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เป็ นพลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ภาพและ
ความสามารถสูงขึ ้นรัฐพึงให้ ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้ บคุ คลดังกล่าว
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ถูกใช้ ความรุนแรง หรื อปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม รวมตลอดทังให้
้ การบําบัด ฟื น้ ฟูและเยียวยา
ผู้ถกู กระทําการดังกล่าว
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็ นและความต้ องการที่แตกต่างกัน
ของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทังนี
้ ้ เพื่อความเป็ นธรรม
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริ หารราชการแผ่นดินทัง้ ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้ เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้ องร่ วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อให้ การบริ หาร
ราชการแผ่นดิน การจัดทําบริ การสาธารณะและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน รวมตลอดทังพั
้ ฒนาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต และมีทัศนคติเป็ นผู้ให้ บริ การประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดําเนินการให้ มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้
เป็ นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้ อยต้ องมีมาตรการป้องกันมิให้ ผ้ ใู ดใช้
อํ านาจ หรื อ กระทํ าการโดยมิ ชอบที่ เป็ น การก้ าวก่ ายหรื อ แทรกแซงการปฏิ บัติห น้ าที่ หรื อ
กระบวนการแต่งตังหรื
้ อการพิจารณาความดีความชอบของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
รั ฐ พึ งจัด ให้ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เป็ น หลัก ในการ
กํ า หนดประมวลจริ ย ธรรม สํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในหน่ ว ยงานนัน้ ๆ ซึ่ง ต้ อ งไม่ ตํ่ า กว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศด้ านต่าง ๆ การจัดทําบริ การสาธารณะทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น การ
ตรวจสอบการใช้ อํ า นาจรั ฐ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ รวมตลอดทัง้ การ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรื อชุมชน
2.2 นโยบายและการบริหารงานสาธารณสุข
แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ข้ างต้ น คื อ หลั ก การแห่ ง นโยบายหลั ก ซึ่ ง กํ า หนดไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ ที่ให้ รัฐจะต้ องปฏิบตั ิตาม ได้ มีบทบัญ ญัติแนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ ยวกับสุขภาพ
อนามัยและสิทธิ ของประชาชน ซึ่งมีผลทําให้ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ต้ องปรับเปลี่ยน
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นโยบายและวิธีการทํางาน ทังนี
้ ้เพื่อผลประโยชน์และสุขภาพของประชาชน ผู้เกี่ยวข้ องจึงควร
ต้ องดําเนินการให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญ
นอกจากนีก้ ารพัฒ นาระบบบริ การสาธารณสุขที่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพจะ
ประสบความสําเร็ จได้ ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งอยู่ที่การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง
ของรั ฐ บาล ซึ่งเรี ย กว่า “นโยบายของรั ฐ บาล” หรื อ “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy)
นัน่ เอง
นโยบายสุขภาพและสาธารณสุข ยังเป็ นสิ่งที่เป็ นนามธรรม หากยังไม่ไปสู่การปฏิบตั ิ
แต่เมื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิแล้ ว จะทําให้ เกิดผลกระทบในวงกว้ าง จึงพบว่านิยามของนโยบาย
สุขภาพและสาธารณสุข จะแตกต่างกันขึน้ อยู่กับมุมมองและวัตถุประสงค์ ของผู้นิยาม นัก
เศรษฐศาสตร์ อาจมองนโยบายสุขภาพและสาธารณสุข เป็ นเรื่ องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่าง
จํากัด ขณะที่นกั วิชาการสาธารณสุขมองนโยบายสุขภาพเและสาธารณสุข เป็ นเรื่ องของสิ่งที่มี
ผลต่ อ ปั จ จัย ทางสุข ภาพ ในการยกระดับ สถานะสุข ภาพของประชากรโดยรวม แพทย์ ผ้ ู
ให้ บริการก็อาจมองว่าเป็ นกฎระเบียบเพื่อควบคุมการให้ บริการทางสุขภาพ [1] เป็ นต้ น
Walt (1994 : 2) ได้ นิยาม “นโยบายสุขภาพ” ไว้ ว่า เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ
(Process) และอํานาจ (Power) เนื่องจากเป็ นเรื่ องของคนหรื อกลุม่ คนที่ไปสร้ างผลกระทบทัง้
ด้ านบวกและด้ านลบต่ออีกคนหรื ออีกกลุ่มคน เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ ด้านสุขภาพตามที่ต้องการ
[2]
ชูชัย ศุภวงศ์ (2547 : 1) ได้ ให้ ความหมาย “นโยบายสุขภาพ” ว่าเป็ นการตัดสินใจ
หรื อการกระทํ าที่ตงใจเพื
ั้
่อให้ เกิดผลกระทบเชิงบวก(ผลดี)ต่อสุขภาพโดยตรง เช่น นโยบาย
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า นโยบายแก้ ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก นโยบายควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ นโยบายการจําหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้ น [3] ดังนัน้ นโยบายสุขภาพ
จึงเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ ขณะเดียวกันสุขภาพก็ได้ รับผลจากนโยบายสาธารณะ
อื่น ๆ ด้ วย
สํ า หรั บ คํ า ว่ า “นโยบายสาธารณะ” พอที่ จ ะสรุ ป ได้ ว่ า นโยบายสาธารณะ คื อ
นโยบายที่กําหนดขึ ้นโดยรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็ นองค์กรหรื อตัวบุคคลที่มีอํานาจหน้ าที่โดยตรง
ตามกฎหมายภายใต้ ระบบการเมืองนัน้ ๆ ทัง้ นีน้ โยบายสาธารณะจะครอบคลุมตังแต่
้ สิ่งที่
รัฐบาลตังใจว่
้ าจะกระทําหรื อไม่กระทํา การตัดสินใจของรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรหรื อ
สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่าง ๆ ให้ กบั สังคม กิจกรรมหรื อการกระทําต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนผลผลิต
และผลลัพ ธ์ ที่เกิ ดขึน้ จากการดําเนินงานของรัฐบาล ในอดีต กระบวนการกํ าหนดนโยบาย
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สาธารณะส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เรื่ อ งของฝ่ ายการเมื อ ง รั ฐ บาล และภาคราชการ รวมไปถึ ง
ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ เชิงธุรกิจ ขณะที่ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
แทบจะไม่มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายเลย [4]
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ซึ่ ง เป็ นผลมาจากแนวคิ ด การกระจายอํ า นาจตาม
เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง เป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ กระบวนการสร้ างนโยบาย
สาธารณะเป็ นกระบวนการที่มีสว่ นร่ วมจากทุกฝ่ ายในชุมชน ถ้ าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่
ดําเนินตามรอยวิธีการทํางานแบบเดิม ๆ ของราชการ ในขณะเดียวกัน การเติบโตของภาค
ประชาสังคมที่ จะเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้ างนโยบายสาธารณะที่มากขึน้ โดยมี
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติรองรับ มีการ
ออกหลักเกณฑ์ แนวทางในการสนับสนุน
การสร้ างนโยบายสาธารณะทุกส่วน โดยที่ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All
Policies: HiAP) ซึ่งเป็ นการเข้ าถึง เพื่อที่ จะปรับปรุ ง ยกระดับสุขภาพประชาชน และความ
เสมอภาคทางสุขภาพ ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากผลกระทบทาง
สุขภาพ โดยต้ องเน้ นยําถึงผลลัพธิ์ ผลที่ตามมาของนโยบายสาธารณะที่จะกําหนดปั จจัยทาง
สุขภาพ และวัตถุประสงค์ที่จะปรับแก้ ไขหรื อยกระดับความรับผิดชอบของนโยบาย
การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื ้อต่อสุขภาพเกิดจากกระบวนการทํางานแบบเสริ ม
พลังกันของสังคม และภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ในและนอกภาคสุขภาพ ตามหลักการทุกนโยบาย
้
ห่วงใยสุขภาพ โดยทําให้ การกําหนดโครงการพัฒนาหรื อนโยบายสาธารณะ ทุกด้ านทังทาง
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม ต้ องทําประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพประกอบการตัดสินใจ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่ไม่เป็ นธรรม และเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หลักการ
1. เน้ น ประชาชนมี สุขภาพดี(ความเป็ น อยู่ที่ ดี) และมี ความสุข นํ าไปสู่สุขภาวะที่
มัน่ คงและยัง่ ยืนโดยครอบคลุมทุกคนบนพื ้นแผ่นดินไทย
2. ทุ ก นโยบายเป็ น เป้ า หมายในอุด มคติ ที่ ทุก คน ทุก สัง คมอยากพัฒ นาไปให้ ถึ ง
“นโยบายสาธารณะที่ ดี ทุ ก นโยบาย ไม่ ว่ า ใหญ่ ห รื อ เล็ ก ควรต้ อ งนํ า มิ ติ ด้ า นสุข ภาพมา
พิจารณาควบคูไ่ ปด้ วย”
3. นโยบายสําคัญที่กําหนดขึ ้นครอบคลุมด้ าน ได้ แก่ 1) กสิกรรม/เกษตร อาหารและ
ภาวะโภชนาการ 2) บุหรี่ และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3) สิ่งแวดล้ อม 4) การช่วยเหลือและ
พัฒนาให้ เกิดประสิทธิผลผ่านทุกๆนโยบาย
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การสร้ างนโยบายสาธารณะนัน้ ต้ องคํานึงถึงคุณค่าในทุกมิติอย่างองค์รวม ต้ องลด
การคิดถึงเรื่ องของรายได้ เรื่ องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมองข้ ามความสําคัญใน
มิติอื่น ๆ เช่น มิติสิ่งแวดล้ อม มิติวฒ
ั นธรรม วิถีชีวิตและชุมชน มิติทางปั ญญา จิตวิญญาณ
มิตทิ างสุขภาพ มิตขิ องการอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน มิตเิ รื่ องสันติภาพ สันติสขุ ฯลฯ
เมื่อคํานึงถึงความรอบด้ านเช่นนี ้แล้ ว นโยบายสาธารณะที่สร้ างขึ ้นก็จะเป็ นนโยบายที่
เอื อ้ ต่อสุขภาพทัง้ ของคน ครอบครั ว ชุมชน และสังคมมากขึน้ ตลอดจนต้ องมี ระบบการ
ประเมินผลกระทบและมีการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย
4.3 สิทธิในการได้ รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ หน้ าที่ ข องรั ฐ (หมวด 5) บัญ ญั ติ ให้ สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ดังนี ้
มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ เป็ นหน้ าที่ของรัฐตามหมวดนี ้ ถ้ าการนัน้
เป็ นการทําเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็ นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่
จะติดตามและเร่ งรัดให้ รัฐดําเนินการ รวมตลอดทังฟ้
้ องร้ องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
จัดให้ ประชาชนหรื อชุมชนได้ รับประโยชน์นนตามหลั
ั้
กเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 55 รัฐต้ องดําเนินการให้ ประชาชนได้ รับบริ การสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง เสริ มสร้ างให้ ป ระชาชนมี ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ยวกับ การส่งเสริ ม สุขภาพและการ
ป้องกันโรค และส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้ านแพทย์แผนไทยให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
บริ การสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้ องครอบคลุมการส่งเสริ มสุขภาพ การควบคุม
และป้อ งกัน โรค การรั ก ษาพยาบาล และการฟื ้น ฟู สุข ภาพด้ ว ยรั ฐ ต้ อ งพัฒ นาการบริ ก าร
ุ ภาพและมีมาตรฐานสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาธารณสุขให้ มีคณ
มาตรา 56 รัฐต้ องจัดหรื อดําเนินการให้ มีสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานที่จําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ ถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โครงสร้ างหรื อโครงข่ายขันพื
้ ้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานของรัฐอัน
จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนหรื อเพื่อความมัน่ คงของรัฐ รัฐจะกระทําด้ วยประการใด
ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรื อทําให้ รัฐเป็ นเจ้ าของน้ อยกว่าร้ อยละห้ าสิบเอ็ดมิได้
การจัดหรื อดําเนินการให้ มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง รัฐต้ องดูแลมิ
ให้ มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การจนเป็ นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริหารงานสาธารณสุข/ 123

การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้ เอกชนดําเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้ วยประการใด
ๆ รัฐต้ องได้ รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐ
และเอกชนจะได้ รับและค่าบริ การที่จะเรี ยกเก็บจากประชาชนประกอบกัน
โดยที่ กรอบแห่ งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นกฎหมาย
สูงสุดวางกรอบหน้ าที่ ในการจัดบริ การปฐมภูมิในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้ อง กล่าวคือกํ าหนดให้
บุคคลย่อมมี สิทธิ ได้ รับบริ การสาธารณสุขของรัฐ และรัฐต้ องดําเนิ นการให้ ประชาชนได้ รับ
บริ ก ารสาธารณสุขที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพอย่างทั่ว ถึ ง เสริ ม สร้ างให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ พื น้ ฐาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับระบบหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนได้ รับสิทธิ ประโยชน์ และการเข้ าถึงบริ การสุขภาพที่คุณภาพอย่าง
ทัว่ ถึงและสะดวกเท่าเทียม โดยให้ มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิอย่างเหมาะสม ซึง่ เป็ นหลักการที่
สําคัญของการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงในจุดนี ้จะเป็ นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงของระบบริการปฐมภูมิ
3 การบริหารราชการแผ่ นดินด้ านสาธารณสุข
การบริ หารราชการแผ่นดิน หมายถึง การกํ าหนดนโยบายและทิศทางว่าจะจัดการ
ปกครองประเทศในด้ านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง การปกครอง การต่างประเทศ การนํ า
นโยบายไปปฏิบตั ิ คือ การแปลงวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในนโยบายซึ่งอาจจะเป็ นกฎหมาย
หรื อ คํ า สั่ง รั ฐ บาล หรื อ คณะรั ฐ มนตรี ให้ เป็ น แนวทาง หรื อ แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ
กิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งประกอบด้ วยการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้ สําเร็ จ
ลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กําหนด
โดยหลักการจัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินของไทยมีหลักทัว่ ไป 2 รู ปแบบคือ 1)
หลักการรวมอํานาจปกครอง (Centralization) มีลกั ษณะที่สําคัญ ได้ แก่ มีการรวมกํ าลังใน
การบังคับต่าง ๆ ให้ ขึ ้นต่อส่วนกลางซึง่ ทําให้ อํานาจรัฐบาลเกิดความมัน่ คงและแผ่ขยายไปทัว่
ทัง้ อาณาเขตประเทศ มี การรวมอํานาจวินิจฉัยสั่งการไว้ ที่ส่วนกลาง มีลําดับชัน้ การบังคับ
บัญชาเจ้ าหน้ าที่ ทําให้ เกิดเอกภาพในการปกครอง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ การบริ หาร
ราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ บริ หารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้ องถิ่น โดยทัง้ 3 ส่วนนี ้ ล้ วนอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน้ าที่รับผิดชอบ
บริ หารราชการแผ่นดิน อันครอบคลุมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให้ ข้าราชการนําไปปฏิบตั ิ
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การอํานวยความสะดวกและการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย นโยบาย และ
คําสัง่ ของคณะรัฐมนตรี ซงึ่ เป็ นผู้บงั คับบัญชา
ในการบริ หารราชการส่วนกลาง โดยให้ อํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสัง่
การสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือกรุ งเทพมหานครอันเป็ นเมืองหลวงและศูนย์ กลางการบริ หาร
ราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็ น (1) สํานักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรื อ
ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อกระทรวง (4)
กรม หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม หรื อเป็ นนิติบุคคลมหาชน และ
การบริ หารราชการส่วนภูมิภาค โดยราชการส่วนกลางเป็ นเจ้ าของอํานาจ แล้ วแบ่งอํานาจการ
บัง คับ บัญ ชาและการวิ นิ จ ฉัย สั่ง การให้ แ ก่ ภูมิ ภ าคนํ า ไปปฏิ บัติ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่
ประชาชน และการปฏิบตั ขิ องภูมิภาคนันจะต้
้ องให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื ้นที่ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่ขดั ต่อนโยบายของส่วนกลางหรื อของ
คณะรัฐมนตรี หรื อตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริ หารราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ
จังหวัด และอําเภอ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ มาตรา
42 “กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพอนามัย การป้องกัน
ควบคุม และรั ก ษาโรคภัย การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพของประชาชน และราชการอื่ น ตามที่ มี
กฎหมายกํ า หนดให้ เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ของกระทรวงสาธารณสุขหรื อ ส่ว นราชการที่ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ” และ กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560
1. กํ าหนดให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักสาธารณสุขอําเภอ เป็ น
ราชการส่วนภูมิภาค
2. หมายความรวมถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ที่อยู่
ภายใต้ กํากับดูแลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ด้ วย
2) อีกรูปแบบหนึง่ เป็ นหลักการกระจายอํานาจปกครอง (decentralization) มีการแยก
หน่ ว ยงานออกไปเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี ก ารเลื อ กตัง้ การเลื อ กตัง้ ทํ า ให้ เกิ ด ความสนใจในการ
ปกครองท้ องถิ่น มีความเป็ นอิสระที่จะดําเนินการตามหน้ าที่ได้ เอง (autonomy) ซึ่งสามารถ
สนองความต้ องการเฉพาะท้ องถิ่นดีขึ ้น แบ่งเบาภาระของราชการบริ หารส่วนกลาง เนื่องจาก
รัฐบาลมอบอํานาจหน้ าที่บางอย่างในการจัดทําบริ การสาธารณะ เช่น การจัดการขยะ มลพิษ
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งานสาธารณสุขทั่วไป ให้ ท้ องถิ่ น หรื อองค์ การอื่น อันมิ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของราชการบริ หาร
ส่วนกลาง รับไปดําเนินการด้ วยงบประมาณและเจ้ าหน้ าที่ของท้ องถิ่น หรื อขององค์การนันเอง
้
โดยมีความอิสระตามสมควรไม่ต้องขึ ้นอยู่ในบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางเพียงแต่ขึ ้นอยู่
ในความควบคุมหรื อกํากับดูแลเท่านัน้ [5]
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ได้ วางแนวทางให้ รั ฐ ต้ องดํ า เนิ น การตาม
แนวนโยบายด้ านบริ หารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี ้ [6]
1. การบริ หารราชการต้ องเป็ นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่ คง
ของประเทศ อย่างยัง่ ยืน โดยต้ องส่งเสริ มการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็ นสําคัญ
2. จัดระบบการบริหารงานสาธารณสุขในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้ องถิ่ น ให้ มี ข อบเขตอํ านาจหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบที่ ชัดเจนเหมาะสมแก่ การพัฒ นา
ประเทศ และสนับสนุนให้ จงั หวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื ้นที่
3. กระจายอํานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพึง่ ตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ของท้ องถิ่ นได้ เอง ส่งเสริ มให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื น้ ฐานแห่ งรั ฐ พัฒ นาเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานสารสนเทศในท้ องถิ่นให้ ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ รวมทังพั
้ ฒนาจังหวัดให้ เกิดความพร้ อมเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นขนาดใหญ่
โดยคํานึงถึงความต้ องการของประชาชนในจังหวัดนัน้ ๆ
4. พั ฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ่ ง เน้ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และ
จริ ยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุ งรู ปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้ การ
บริหารงานสาธารณสุขเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ หน่วยงานของรัฐใช้ หลักการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ
5. การจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่ อให้ การจัดทํ าและการ
ให้ บริ การสาธารณสุขเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึง
การมีสว่ นร่วมของประชาชน
6. ดํ า เนิ น การให้ ห น่ ว ยงานทางกฎหมาย ที่ มี ห น้ า ที่ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การ
ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอย่างเป็ น
อิสระ เพื่อให้ การบริ หารราชการเป็ นไปตามหลักนิตธิ รรม
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7. ดํ า เนิ น การให้ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
โดยที่ รั ฐ ต้ องกํ า หนดขอบเขตและความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอํ า นาจหน้ าที่ ร าชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่นให้ ชดั เจน สนับสนุนให้ จงั หวัดจัดทําแผนพัฒนาโดยมี
ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วม สนับสนุนงบประมาณให้ จังหวัด มีศกั ยภาพในการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน สอดคล้ องกับความต้ องการและความจําเป็ นของประชาชน ให้ ความสําคัญเรื่ อง
การกระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในการเข้ าถึงการพัฒ นาทุกด้ านตาม
แนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ เป็ นไปตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ
บนพื ้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 การบริหารทรั พยากรบุคคล
คําว่า "เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หมายความถึง บุคคล คณะบุคคลซึ่งใช้ อํานาจหรื อได้ รับ
มอบหมายให้ ใช้ อํานาจในการบริ การสาธารณะในการดํ าเนิ น การอย่างหนึ่ งอย่างใดตาม
กฎหมาย ซึง่ ได้ แก่ ข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ปฏิบตั อิ ื่นในหน่วยงานของรัฐ"
จากคําจํากัดความของ "เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542 สามารถแยกองค์ประกอบสําคัญได้ ดงั นี ้
- เป็ นบุคคล หรื อ คณะบุคคล
- มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ อํานาจ และหน้ าที่ของบุคคล หรื อคณะบุคคลนัน้
- เพื่อทําหน้ าที่ในการบริการสาธารณะ
คําว่าเป็ นบุคคล เช่น ข้ าราชการการเมือง ข้ าราชการประจําพนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อผู้ปฏิบตั งิ านอื่นของรัฐ
ส่ ว นคณะบุ ค คล ได้ แ ก่ คณะกรรมการต่ า ง ๆ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมาย เช่ น
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ คณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ฯลฯ ถื อว่าเป็ น คณะบุคคลตามความหมายของคํ าว่า
"เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ"
ทัง้ บุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวจะต้ องมี ก ฎหมายบัญ ญั ติให้ มี ห น้ าที่ และ
อํานาจกระทํ าการใด ๆ ได้ แต่บางครัง้ ไม่มีกฎหมายบัญ ญัติให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐบางคนมี
อํานาจหน้ าที่ไว้ โดยตรง ให้ เพียงปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของผู้มีอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ซึง่ ก็ถือว่า
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มีอํานาจและหน้ าที่ตามกฎหมาย ในความหมายนี ้ การกระทําของบุคคล หรื อคณะบุคคลตาม
กฎหมายต้ องเป็ นการกระทําเพื่อเป็ นการบริ การสาธารณะ แต่สําหรับเอกชนผู้จัดทําบริ การ
สาธารณะนัน้ ในทางทฤษฎี ไม่ ถื อ ว่าเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ของรัฐ เพราะถื อว่า มี ส ถานะเป็ น เพี ย ง
"คู่สัญ ญา" ของรัฐ เนื่ องจากเอกชนเข้ ามาร่ วมจัดทํ าบริ การสาธารณะที่ รัฐมอบให้ ทํา ส่วน
เกณฑ์ ในการพิจารณาว่าบุคคลนัน้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อไม่คงต้ องพิจารณาหลายอย่าง
เช่น กฎหมายนันมี
้ การกําหนดให้ บคุ ลากรทังหลายเป็
้
นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อไม่ ใช้ เงินค่าจ้ าง
ที่มาจากงบประมาณแผ่นดินหรื อไม่ หรื อเป็ นผู้ที่กฎหมายกําหนดให้ มี "อํานาจพิเศษ" เหนือ
ฝ่ ายเอกชนหรื อไม่ เป็ นต้ น [7-8]
ในด้ านเจ้ าหน้ าที่ รัฐผู้ปฏิบัติงาน ทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่ น และ
รัฐวิสาหกิจ ต้ องมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมและจริ ยธรรม จัดระบบงานเพื่อบริ การ
สาธารณสุขให้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนาวิธี
ปฏิบตั ิราชการโดยยึดหลักการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน โดยข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่น
การรักษาพยาบาล บําเหน็จ บํานาญ เป็ นต้ น
เจ้ าหน้ าที่รัฐ ตามหลักกฎหมายปกครอง ถือเป็ น “ฝ่ ายปกครอง” สําหรับประเทศ
ที่มีการปกครองด้ วยกฎหมายหรื อปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือกฎหมายเป็ นใหญ่
โดยยึดหลักกฎหมายมหาชนในข้ อที่ว่า “ถ้ าไม่มีกฎหมายให้ อํานาจไว้ ฝ่ ายปกครองจะกระทํา
มิได้ ” ซึง่ ตรงข้ ามกับหลักกฎหมายแพ่งที่ว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้ ามไว้ เอกชนจะกระทําอย่างไร
ก็ ได้ ” ดังนัน้ การตรวจสอบความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทํ าทางปกครอง จึงอยู่ใน
ลัก ษณะสมดุล และเป็ น หลัก ประกัน พื น้ ฐานแก่ ป ระชาชนเจ้ าของสิท ธิ เพราะมี ก ลไกการ
ตรวจสอบควบคุมการใช้ อํานาจ ทังจากภายในฝ่
้
ายปกครองเองหรื อจากองค์กรภายนอก เช่น
องค์กรอิสระหรื อศาลที่อาจเพิกถอนกฎหรื อคําสัง่ ทางปกครองได้ หรื อแม้ กระทัง่ การใช้ อํานาจ
ดุลพินิจของฝ่ ายปกครอง ศาลย่อมตรวจสอบได้ เสมอ การบังคับใช้ กฎหมายควบคู่กบั การจัด
ให้ มีกลไกการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ เช่น จัดให้ มีองค์กรวินิจฉัย หรื อพิพากษาคดีปกครอง
เช่น ศาลปกครอง หรื อมีกฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง กฎหมายข้ อมูลข่าวสาร หรื อ
เป็ นหลักคิดกําหนดให้ รัฐใช้ หลักนิตริ ัฐเป็ นกรอบในการดําเนินนโยบายของรัฐ [9]
การปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
บทบัญ ญั ติข อง พ.ร.บ.วิธีป ฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้ บัญ ญั ติ
เนื ้อหาเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองหรื อนิติกรรมทางปกครองซึ่งโดยมากแล้ ว ฝ่ ายบริ หาร
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มักจะล่วงละเมิดสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน ดังนัน้ หลักที่ว่าการกระทําทางปกครองต้ อง
ชอบด้ วยกฎหมายจึงเป็ นสาระสําคัญในการพิจารณาการกระทําทางปกครองทุกประเภทของ
หน่วยงานทางปกครอง กล่าวคือ ต้ องชอบด้ วยกฎหมายในขอบเขตของการกระทํา ชอบด้ วย
กฎหมายในคุณสมบัติของผู้กระทํา และชอบด้ วยกฎหมายในกระบวนการที่กระทํา [10] การ
กระทํ า ดังกล่าวนี ้ จึงหมายถึ งทัง้ ที่ เป็ น นิ ติก รรมทางปกครอง คํ าสั่งทางปกครอง และการ
กระทําทางกายภาพ ในส่วนของนิติกรรมคือ การแสดงเจตนาฝ่ ายเดียวของฝ่ ายปกครองทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรื อระงับซึง่ สิทธิของเอกชน ผู้กระทําจะต้ องมีอํานาจ ต้ องทํา
ตามแบบ มุง่ ถึงประโยชน์สาธารณะ และสอดคล้ องกับกฎหมาย
ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติให้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายถึง การเตรี ยมการและการดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่เพื่อจัด
ให้ มีคําสัง่ ทางปกครอง และ “คําสัง่ ทางปกครอง” หมายถึง
(1) การใช้ อํานาจตามกฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ที่มีผลเป็ นการสร้ างนิติสมั พันธ์ ขึ ้น
ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรื อหน้ าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็ นการถาวรหรื อชัว่ คราว เช่น การสัง่ การ การอนุญาต การ
อนุมตั ิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการ
ออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงฉบับที่ 12 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ การดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้เป็ นคําสัง่ ทางปกครอง คือ
(1) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรื อให้ สทิ ธิประโยชน์ในกรณีของ
ก) การสัง่ รับหรื อไม่รับคําเสนอขาย รับจ้ าง แลกเปลี่ยน ให้ เช่า ซื ้อ เช่า หรื อ
ให้ สทิ ธิประโยชน์
ข) การอนุมตั สิ งั่ ซื ้อ จ้ าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้ เช่า หรื อให้ สทิ ธิประโยชน์
ค) การสัง่ ยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรื อการดําเนินการอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
ง) การสัง่ ให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
2) การให้ หรื อไม่ให้ ทนุ การศึกษา
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ดังนัน้ ในระบบกฎหมายปกครองไทย คําสัง่ ทางปกครองจึงมีสองความหมาย คือ
ความหมายตามที่องค์กรฝ่ ายปกครองจะได้ บญ
ั ญัติเป็ นกรณี ไปในกฎกระทรวงประการหนึ่ง
และ ความหมายโดยแท้ อีกประการหนึง่
จากข้ างต้ น เห็ น ได้ ว่ า เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ เป็ นผู้ ออกคํ า สั่ง ทางปกครอง แต่
เนื่องจากการกระทําขององค์กรเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองมีความหลากหลายมาก จึงไม่อาจสรุ ป
ได้ ว่า เมื่อเป็ นการกระทําของเจ้ าหน้ าที่แล้ วจะต้ องเป็ นคําสัง่ ทางปกครองเสมอไปไม่ อาจจะ
ต้ องพิจารณาองค์ประกอบประการอื่นเพิ่มด้ วย (9)
การมอบอํานาจ
การมอบอํ า นาจด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ตามคํ า สั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่
459/2552 มอบอํานาจให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
เรื่ องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี ้
1.1 การให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังข้
้ าราชการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษตามมาตรา 57 (9) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.
2551 ซึ่ ง มิ ใช่ ตํ า แหน่ ง ผู้อํ า นวยการโรงพยาบาลชุม ชนและตํ า แหน่ ง หัว หน้ าพยาบาลใน
โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทัว่ ไป
1. ผู้มีอํานาจตามระเบียบได้ แก่ “ผู้ดํารงตําแหน่งหรื อหัวหน้ าหน่วยงานของ
รัฐ” “ผู้มีอํานาจสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ าง”
2. หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ
ราชการส่วนกลาง หมายถึงอธิบดี
ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึงผู้วา่ ราชการจังหวัด
3. ผู้มี อํานาจจะมอบอํานาจเป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ ูดํารงตําแหน่งใดก็ได้
โดยคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบ
4. ผู้รับมอบจะมอบต่อไปไม่ได้ เว้ นแต่
(1) มอบให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด
(2) การมอบอํานาจตามระเบียบ หรื อคําสัง่ กระทรวงกลาโหม
1.2 การแต่ ง ตัง้ ผู้ รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ของข้ าราชการ ตํ า แหน่ ง ประเภท
อํ า นวยการระดั บ สู ง ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ ตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
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1.3 การอนุญาตให้ ข้าราชการและลูกจ้ างประจําลาป่ วยหรื อลากิจส่วนตัวครัง้
หนึง่ ได้ ตามที่เห็นสมควรตามระเบียบว่าด้ วยการลาของข้ าราชการพ. ศ. 2535
1.4 การอนุญาตให้ ข้าราชการและลูกจ้ างประจํา ไปต่างประเทศในระหว่างการ
ลากิ จส่วนตัวหรื อลาพักผ่อนหรื อ ในระหว่างวัน หยุดราชการ สําหรั บข้ าราชการในราชการ
้ ใ่ นส่วนภูมิภาค
บริ หารส่วนกลางที่มีสํานักงานตังอยู
ข้ อ 2 การมอบอํานาจตามคําสัง่ นี ้ เป็ นการมอบอํานาจให้ ดําเนินการเฉพาะงาน
ที่อยูใ่ นจังหวัดที่รับผิดชอบ
ข้ อ 3 ในการดําเนินการ ที่ได้ รับมอบอํานาจตามคําสัง่ นี ้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับ มติคณะรั ฐมนตรี ห รื อตามที่ กระทรวงการคลังสํานักงาน กพ.หรื อสํานัก
งบประมาณกําหนดโดยเคร่งครัด
4 การบริหารราชการแผ่ นดินด้ านสาธารณสุข
3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 การบริหารการคลังงบประมาณ
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 บัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับงบประมาณไว้ ดงั นี ้
มาตรา 62 รัฐต้ องรักษาวินยั การเงินการคลังอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้ ฐานะทางการเงิน
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนตามกฎหมายว่าด้ วยวินยั การเงินการคลัง
ของรัฐ และจัดระบบภาษีให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่สงั คม
มาตรา 71 วรรคท้ าย แห่งรั ฐธรรมนูญูบัญ ญัติถึงการจัดสรรงบประมาณว่า รัฐพึง
คํานึงถึงความจําเป็ นและความต้ องการที่แตกต่างกันของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ทังนี
้ ้
เพื่อความเป็ นธรรม
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริ หารราชการแผ่นดินทัง้ ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้ เป็ นไปตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้ องร่ วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อให้ การบริ หาร
ราชการแผ่นดิน การจัดทําบริ การสาธารณะและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน รวมตลอดทังพั
้ ฒนาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต และมีทัศนคติเป็ นผู้ให้ บริ การประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี ้ยังมีหลักกฎหมายสําคัญอีก ได้ แก่
1. เงิน งบประมาณตามกฎหมายว่าด้ วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้ ว ย
วิธีการงบประมาณ/กฎหมายเกี่ยวด้ วยการโอนงบประมาณ
2. เงินที่ได้ รับอนุญาตให้ ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมาย (เงินนอกงบประมาณ) เช่น
เงินบํารุงฯ เงินรายได้ สถานพยาบาล
3. เงินกู้/เงินช่วยเหลือ
4. เงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับการจัดทํ างบประมาณรายจ่ายประจํ าปี งบประมาณ ได้ กําหนดนโยบาย
งบประมาณและแนวทางการจัดทํางบประมาณ สรุปได้ ดงั นี ้ [11]
1) ดําเนินนโยบายงบประมาณ ขาดดุล ภายใต้ กรอบความยัง่ ยืนทํางการคลังและ
ความจําเป็ นของการใช้ จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
2) ให้ ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ และเพื่อให้ การดําเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้ อง
สนับสนุนซึง่ กันและกันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซํ ้าซ้ อนกัน
3) ให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของภารกิจโดยพิจารณาถึงความจําเป็ น ความเร่ งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน
และความพร้ อมในการดําเนินงาน เพื่อให้ สามารถจัดสรรงบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบวงเงินที่มีอย่างจํากัด
4) ให้ ก ระทรวง/หน่วยงาน พิ จารณาทบทวนเพื่ อชะลอ ปรับลด หรื อยกเลิกการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่หมดความจําเป็ นหรื อไม่ค้ มุ ค่าหรื อมีความสําคัญใน
ลําดับตํ่า เพื่อนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจที่มีลําดับความสําคัญสูงและประชาชน
ได้ รับประโยชน์โดยตรง
5) ให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาการใช้ จ่ายงบประมาณ
ให้ ครอบคลุมทุกแหล่งเงินทังเงิ
้ นงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยหน่วยงานที่มีเงิน
รายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินกองทุน ให้ พิจารณานําเงินดังกล่าวมาใช้ ดําเนินภารกิจของ
หน่วยงานด้ วย
6) ส่งเสริ มการสร้ างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้
การถ่ายโอนภารกิจการจัดบริ การสาธารณะระดับท้ องถิ่นให้ แก่ประชาชนในด้ านคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ ้น และลดความเหลื่อมลํ ้าทางการคลังระหว่างท้ องถิ่น รวมทังการพั
้
ฒนาประสิทธิภาพ
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การจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้ จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3.3 การบริหารและการจัดซือ้ จัดจ้ าง
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [12] ได้
บัญญัติขึ ้นโดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐมีกรอบการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
นําไปใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนให้ มากที่สดุ เพื่อให้ เกิด
ความโปร่ งใสและเปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม มีการดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างที่
คํานึงถึง วัตถุประสงค์ของการใช้ งานเป็ นสําคัญซึง่ จะก่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ จ่ายเงิน มี
การวางแผนการดําเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึง่ จะทําให้ การจัดซื ้อจัดจ้ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ ภาค
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐซึง่ เป็ นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกัน
ปั ญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ
เช่ น การจัด ซื อ้ จัด จ้ างด้ ว ยวิธี ก ารทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง จะทํ า ให้ เกิ ด ความโปร่ งใสในการ
ดํ า เนิ น การจัด ซื อ้ จัด จ้ า งภาครั ฐ อัน จะเป็ น การสร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กับ สาธารณชนและ
ก่อให้ เกิดผลดีกบั การจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐให้ เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ได้ มีการจัดทําระเบียบว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ [13] ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกด้ วย โดยมีหลักการสําคัญ ได้ แก่
การจัดทําแผนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ ในการจัดซื ้อจัด
จ้ างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อ
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายในการปฏิบตั ิงานนัน้ จัดทําแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี เสนอหัวหน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยที่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี ให้ ประกอบด้ วย
รายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื ้อจัดจ้ าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื ้อจัดจ้ างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื ้อจัดจ้ าง
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(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี
เมื่อหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี แล้ ว ให้
หั ว หน้ าเจ้ าหน้ าที่ ป ระกาศเผยแพร่ แ ผนดั ง กล่ า วในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญ ชี กลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่ กรมบัญ ชีกลางกํ าหนด และให้ ปิด
ประกาศโดยเปิ ดเผย และหลังจากที่ได้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี แล้ ว ให้
หน่วยงานของรัฐรี บดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ เป็ นไปตามแผนและขันตอนของระเบี
้
ยบนี ้
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนการจัด ซื อ้ จัด จ้ างประจํ า ปี ให้
เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายในการปฏิบตั ิงานนันจั
้ ดทํา รายงานพร้ อมระบุเหตุผลที่ขอ
เปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
การดําเนินการด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างผ่านทางระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อให้ หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินการการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เอกสารที่ จัด พิ ม พ์ จ ากระบบจัด ซื อ้ จัด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น เอกสารประกอบการดํ า เนิ น การจัด ซื อ้ จัด จ้ า งตามวิธี ก ารที่ กํ า หนดใน
ระเบียบนี ้
และเพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขัน กั น อย่ า งเป็ นธรรม ให้ ผู้ มี ห น้ าที่
ตรวจสอบคุณ สมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่าเป็ นผู้มี
ผลประโยชน์ ร่วมกันหรื อไม่ หากปรากฏว่ามีผ้ ูยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ ผ้ ูมี
หน้ า ที่ ต รวจสอบคุณ สมบัติ ตัด รายชื่ อ ผู้ยื่ น ข้ อ เสนอดังกล่าวทุก รายออกจากการเป็ น ผู้ยื่ น
ข้ อเสนอในครัง้ นัน้
สรุป หลักการบริ หารงานสาธารณสุขเพื่อให้ การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อัน
ถือเป็ นภารกิจที่สําคัญของรัฐบาลและข้ าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึง่ ได้ มีการ
พัฒนาทังด้
้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตามแนวคิดเสรี นิยม ภารกิจของรัฐสมัยใหม่ต้อง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริหารงานสาธารณสุข/ 134

เน้ นที่การให้ การบริ การสาธารณสุขแก่ประชาชนควบคู่ไปประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้ วย
นอกจากนี ้ ศักยภาพในการให้ บริการสาธารณะยังมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ
4. การจัดบริการสาธารณะด้ านสาธารณสุข
4.1 การจัดบริการสาธารณะ
ภารกิจพื ้นฐานของรัฐเป็ นเหตุผลสําคัญในการเกิดขึ ้นของรัฐ และเป็ นเหตุผลของ
การที่จะต้ องมีรัฐบาลขึ ้นมากํากับดูแลรับผิดชอบจัดทําภารกิจ กิจการที่รัฐจะต้ องจัดทําเพื่อ
สนองความต้ องการขัน้ พื น้ ฐานของคนในประเทศและอยู่ในการบริ ห าร หรื อ อํ า นวยการ
ควบคุมของฝ่ ายปกครอง บริการสาธารณะมีลกั ษณะ ดังนี ้
1. บริ การสาธารณะโดยทัว่ ไป หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอํานวยการหรื อใน
ความควบคุมของฝ่ ายปกครองที่จดั ทําเพื่อสนองความต้ องการของประชาชนบริ การสาธารณะ
ทางปกครอง หมายถึง กิ จการที่ โดยสภาพเป็ นงานในหน้ าที่ ของรัฐ (ฝ่ ายปกครอง) อันเป็ น
ภารกิจพื ้นฐาน (Primary Function) กิจการเกี่ยวกับความมัน่ คง กิจการด้ านการต่างประเทศ
การทูต กิจการด้ านสถาบันการเงินแห่งชาติ
2. บริ การสาธารณะที่มิใช่ทางปกครอง แต่เป็ นด้ านสังคม ได้ แก่ การศึกษา การ
สังคมสงเคราะห์ การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ การบริ การด้ านสุขภาพและสาธารณสุข เป็ น
ต้ น และบริ การสาธารณะทางด้ านเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค ได้ แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรเลข
โทรศัพท์ การขนส่ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ทางด้ านวัฒนธรรม ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โรงละคร
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้ น
การจัดบริการสาธารณะ รัฐอาจให้ เอกชนเข้ ามาร่วมจัดโดยในรูปของสัญญาที่ให้
จั ด ทํ าบ ริ ก ารสาธารณ ะ ห รื อจั ด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู ปโภคหรื อแสวงป ระโยชน์ จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ การให้ บุ ค คลซึ่ง กระทํ า การแทนรั ฐ และมี ลัก ษณะเป็ น สัญ ญา
สัมปทาน หรื ออาจอยูใ่ นรูปของคําสัง่ ทางปกครอง การปฏิบตั ทิ างปกครอง หรื อการกระทําทาง
ปกครอง ได้ แก่ การอนุญ าต ไม่อนุญ าตตามคํ าขอ เช่ น การขอใบอนุญ าตจากสํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็ นต้ น [14]
การบริ การสาธารณสุขเป็ นบริ การสาธารณะประเภทหนึ่ง ซึง่ กฎหมายมหาชนมี
เจตนารมณ์ ให้ รัฐ หน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทํานัน้ มิได้ หมายเพียงแต่การ
ให้ บริ การแก่ประชาชนโดยทัว่ ๆ ไปเท่านัน้ การบริการสาธารณะ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของฝ่ ายปกครอง เพื่อตอบสนองความต้ องการส่วนรวมของ
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ประชาชน ซึง่ กิจการเหล่านันโดยสภาพแล้
้
ว ไม่อาจจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ได้ หาก
ปราศจากการใช้ อํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย หรื ออาจกล่าวได้ ว่า อํานาจและหน้ าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตลอดจนถึงเอกชนที่ได้ รับมอบหมายอํานาจและหน้ าที่
ตามกฎหมายในการบริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ข องประชาชนเป็ น ส่ว นใหญ่ นัน้ การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็ นผู้กําหนด ขอบเขตของอํานาจและหน้ าที่นนั ้
ไว้ ในกฎหมายโดยผ่านผู้แทนหรื อผู้ที่ประชาชนเลือกตังขึ
้ ้นมาเพื่อทําหน้ าที่นิตบิ ญ
ั ญัติ [15]
ลักษณะสําคัญของการบริ การสาธารณะ
1. การบริ การสาธารณะเป็ นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การอํานวยการหรื อในการ
ควบคุมของฝ่ ายปกครอง
2. การบริการสาธารณะต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่
3. การบริ ก ารสาธารณะอาจมี ก ารแก้ ไขและเปลี่ ย นแปลงได้ เสมอโดย
กฎหมาย ทังนี
้ ้ต้ องเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชน
4. การบริ การสาธารณะจะต้ องเป็ นการกระทําอย่างต่อเนื่อง
5. การบริ การสาธารณะจะต้ องกระทําด้ วยความเสมอภาค
การบริ การสาธารณะเป็ นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การอํานวยการหรื อในการควบคุมของ
ฝ่ ายปกครอง
"ฝ่ ายปกครอง" ดังกล่าวหมายถึง หน่วยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ อาทิ เช่น
กระทรวง กรม ข้ าราชการทั่วไป ฯลฯ ซึ่งกิจการที่เป็ นการบริ การสาธารณะจะอยู่ภายใต้ การ
บริ หารหรื อในการควบคุมของฝ่ ายปกครองที่มีอํานาจและหน้ าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ั ญัติไว้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ฝ่ายปกครองดูแลและปกป้องผลประโยชน์ ของประชาชน
ที่บญ
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
เป้าหมายของการบริ การสาธารณะคือ การกระทําตามบัญ ญัติของกฎหมายซึ่งได้
มอบอํานาจและหน้ าที่ไว้ เพื่อให้ ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายใน
เรื่ องของการบริ หารและบริ การเป็ นสําคัญ อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมต่าง ๆ ต่างก็มี
หน้ าที่ และมีอํานาจตามที่ กฎหมายบัญ ญัติไว้ ในการให้ บริ การแก่ประชาชน ได้ แก่ ส่งเสริ ม
สุขภาพ การอนามัย การควบคุม โรค ฯลฯ ซึ่งต่างต้ องกระทํ าให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ ให้
อํานาจและหน้ าที่ไว้ ในการตอบสนองความต้ องการของประชาชน จะต้ องกระทําด้ วยความ
้ ้เพื่อให้ บรรลุผลตรงตามความต้ องการของประชาชน โดยส่วนรวม
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ทังนี
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และตรงตามบทบัญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ให้ อํา นาจและหน้ าที่ ไว้ เพื่ อ กิ จ การในการบริ ก าร
สาธารณะและในการบริ การสาธารณะนัน้ หน่วยงานของรัฐ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะต้ องใช้
อํ า นาจหน้ า ที่ ดัง กล่า วให้ ต รงตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย หรื อ ตามความต้ อ งการของ
ประชาชนและหลักการของระบอบประชาธิปไตยคือจะต้ องให้ ความเท่าเทียมและความเสมอ
ภาคในการให้ บริ การสาธารณะ
4.2 การจัดบริการสาธารณะด้ านสาธารณสุข
การบริ การสาธารณสุขเป็ น งานเฉพาะทาง เป็ นการนํ านโยบายไปปฏิบัติ เป็ นการ
นํ า เอาหลัก การ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค ของการจัด การเกี่ ย วกับ การใช้ ทรั พ ยากรต่ า งๆ มา
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสาธารณสุข เพื่อให้ ประชาชนมีอนามัยสมบูรณ์
พร้ อมทังร่้ างกาย จิตใจ และมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในสังคม
4.2.1 ขอบเขตของงานสาธารณสุข
งานสาธารณสุขมี ข อบเขตที่ ก ว้ า งขวางครอบคลุม ถึ งการจัด บริ ก ารสาธารณสุข ที่
สําคัญ 4 ด้ าน คือ 1. ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นกิ จกรรมที่ มุ่งกระทํ าเพื่ อให้ ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนให้ คงไว้ ซงึ่ การมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี ประกอบไปด้ วย
งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานอนามัยโรงเรี ยน งานโภชนาการ และงาน
สุขศึกษา 2. ด้ านการป้องกันโรค รัฐจัดให้ มีขึ ้นเพื่อป้องกันการเกิดพยาธิสภาพหรื อเจ็บป่ วยต่อ
ประชาชนส่วนรวม มีกิจกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ การสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันในเด็กทารกและเด็กวัย
ก่อนเรี ยน ให้ สขุ ศึกษาแก่มารดาและหญิงมีครรภ์ให้ ทราบถึงการปฏิบตั ิตนที่ถกู ต้ อง ปรับปรุ ง
อนามัยสิ่งแวดล้ อม สถานที่ทํางานและที่อยู่อาศัย และ กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ
และมลพิษต่าง ๆ 3. ด้ านการรักษาพยาบาล ซึง่ ประกอบด้ วยการวินิจฉัยระยะเริ่ มแรกและการ
รั กษาอย่างเฉี ย บพลัน มี ปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้ องอยู่ 3 ประการ คื อ ผู้ให้ บ ริ การ ผู้รับ บริ ก าร และ
บริ การที่จดั ให้ 4. ด้ านการฟื น้ ฟูสภาพ ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ ลดหรื อจํากัด
ความพิการให้ น้อยลงด้ วยการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ตามอาการที่ ปรากฏ และช่วย
พัฒ นาความแข็งแรงและความสามารถของบุคคลเพื่อเตรี ยมบุคคลให้ พร้ อมต่อการออกไป
ผจญชีวิตในชุมชนต่อไป เป็ นกระบวนการที่ช่วยบุคคลพิการหรื อมีปัญหาและอุปสรรคในการ
้ านร่างกาย จิตใจ
ดํารงชีวิตอย่างไม่ปกติ ให้ ทราบถึงศักยภาพและเป้าประสงค์ของตนเองทังด้
สังคม และเศรษฐกิจ [16]
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นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญ ยังมีกฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุขอีกจํานวนมาก
ได้ แก่
1. กฎหมายที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล
1) พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
2) พระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉกุ เฉินพ.ศ. 2551
3) พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. 2540
2. กฎหมายที่สนับสนุนการส่งเสริ มสุขภาพ
1) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนงานการสร้ างเสริ มสุขภาพ พ.ศ.2544
3. กฎหมายที่สนับสนุนการวิจยั และการผลิตยา
1) พระราชบัญญัตสิ ถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัตอิ งค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิ องค์กรภาคประชาสังคม และอนามัยสาธารณสุข
สิ่งแวดล้ อม
1) พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
2) พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5. กฎหมายที่ป้องกันและควบคุมโรค
1) พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
2) พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
3) พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
4.2.2 ระดับของการจัดบริการสาธารณสุข
ระดับของการจัดบริ การสาธารณสุขของประเทศไทย หากจําแนกตามลักษณะของ
ระบบการบริ การที่มีเจ้ าหน้ าที่รัฐ สามารถจําแนกออกเป็ น 3 ระดับใหญ่ ๆ ซึ่งมีความหมาย
ดังนี ้ [15, 17]
1. บริ การระดับปฐมภูมิ (Primary Care Level) หมายถึง บริ การสาธารณสุขที่เน้ นการ
บริ ก ารแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน เป็ น องค์ รวมอย่างใกล้ ชิด ผสมผสานทัง้ การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่ วย การตรวจวินิจฉัย เพื่อการควบคุมปั ญหาที่คกุ คามสุขภาพ
การรั ก ษาพยาบาล และการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพรวมทัง้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ระบบบริ ก าร
สาธารณสุขระดับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เป็ น การให้ บริ ก ารที่ ไม่มี ความซับ ซ้ อนทางเทคโนโลยี
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การแพทย์ แต่ มี ค วามซับ ซ้ อนในมิ ติ ท างสัง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา หน่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขที่ สําคัญ ในบริ ก ารระดับ นี ้ ได้ แก่ โรงพยาบาลชุม ชน ศูน ย์ ชุม ชน (Community
Medical Unit : CMU) ศูนย์สขุ ภาพชุมชน (Primary Care Unit : PCU) และเครื อข่ายของศูนย์
สุขภาพชุมชน ได้ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตําบล ศูนย์ สุขภาพ นอกจากนีก้ าร
บริ การระดับปฐมภูมิยงั รวมถึงสถานพยาบาลภาคเอกชนด้ วย
การบริ การระดับปฐมภูมิเป็ นการบริ การที่มีความสําคัญในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า ลักษณะที่สําคัญของการบริการปฐมภูมิ
1) ลักษณะกระบวนการบริ การ เป็ นด่านหน้ าเข้ าถึงง่าย (Front-line Care) เป็ น
การบริ ก ารที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง (Ongoing Care) ประสานเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยบริ ก าร
(Coordinated Care) ทัง้ หน่วยการปกครองท้ องถิ่ นและชุมชน เป็ นการบริ การที่ ผสมผสาน
(Comprehensive Care) ทังการรั
้
กษาส่งเสริมป้องกันโรค และฟื น้ ฟูสขุ ภาพซึง่ พอที่มีความเข้ า
ใจความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
2) ลักษณะบทบาทที่มีการบริ การเชิงรุ ก เน้ นการส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค
การให้ คําแนะนําความรู้ และทักษะเพื่อสร้ างเสริ มศักยภาพของชาวบ้ านเพื่อให้ สามารถดูแล
ตนเอง และพึ่งตนเองได้ ตลอดจนการรักษาพยาบาลเบื ้องต้ นในปั ญหาหรื อโรคที่พบบ่อยใน
ชุมชน
3) ลักษณะการให้ บริ การที่พิจารณาปั ญหาอย่างองค์รวม บนพืน้ ฐานของการมี
ส่วนร่วมและการสร้ างเสริมศักยภาพของประชาชน
บริ การสุขภาพระดับต้ นนี ้ ประกอบด้ วยหน่วยบริการดังนี ้ คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริ ม สุขภาพตําบล เป็ นสถานพยาบาลประจํ าตําบล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีขีดความสามารถพื ้นฐาน ได้ รับการ
ยกฐานะจากสถานีอนามัย หรื อศูนย์สขุ ภาพชุมชน เป็ นหน่วยบริ การสุขภาพระดับตําบลหรื อ
ระดับ หมู่บ้ า นทั่ว ไป ที่ อ ยู่ใกล้ ชิ ด ชุม ชนมากที่ สุด มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บัติป ระจํ า คื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ผดุงครรภ์ พยาบาลเทคนิ ค มี ทัน ตาภิบ าล พยาบาลวิชาชี พ และนักวิชาการ
สาธารณสุข การให้ บ ริ การจะเน้ น การส่งเสริ ม สุขภาพ ป้องกัน โรค และรัก ษาพยาบาล ซึ่ง
เจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุข ที่ ให้ บริ ก ารภายใต้ ก ารกํ า หนดมาตรฐาน การนิ เทศงาน และการ
สนับสนุนทางวิชาการจากโรงพยาบาลชุมชน
2) ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ทังของ
้
รัฐและเอกชนทุกระดับ รวมถึงการดําเนินการลักษณะเป็ นคลินิกเวชปฏิบตั ิครอบครัว คลินิก
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ชุมชน ศูนย์แพทย์ชมุ ชน ศูนย์สขุ ภาพชุมชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า คลินิก
เอกชน เป็ นการบริการผู้ป่วยนอกทัว่ ไป โดยแพทย์และบุคลากรระดับวิชาชีพ
2. บริ การทุติยภูมิ (Secondary Care Level) เป็ นการจัดบริ การทางการแพทย์ และ
้
สาธารณสุขที่ดําเนินการโดยแพทย์ที่มีความชํานาญสูงปานกลาง ให้ บริการสาธารณสุขทังการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องการเจ็บป่ วย การตรวจวินิจฉัย เพื่อการควบคุมปั ญหาที่คุกคาม
สุข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล และการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นทางเทคโนโลยี
การแพทย์ มีความเชื่อมโยงกับบริ การระดับปฐมภูมิและตติยภูมิ การให้ บริ การต้ องอาศัยองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรขันพื
้ ้นฐานทางเวชกรรม โดยเฉพาะในกรณีอบุ ตั ิเหตุ หรื อกรณี
เจ็บป่ วยฉุกเฉิน หน่วยบริการสาธารณสุขที่สําคัญในบริ การระดับนี ้ ได้ แก่
1) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็ นหน่วยบริ การสุขภาพที่ให้ บริ การด้ านการแพทย์
และสาธารณสุข ระดับ อํ า เภอ มี เตี ย งสํ า หรั บ ผู้ ป่ วยตัง้ แต่ 10 เตี ย ง ไปจนถึ ง 150 เตี ย ง
ครอบคลุ ม ประชากรตัง้ แต่ 10,000 คนขึ น้ ไป มี แ พทย์ แ ละเจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข อื่ น ๆ
ปฏิบตั งิ านประจํา การให้ บริ การจะเน้ นหนักในด้ านการรักษาพยาบาลมากกว่าสถานบริการใน
ระดับต้ น
2) โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่อื่นๆ ของรัฐ
โรงพยาบาลทัว่ ไปเป็ นโรงพยาบาลที่ตงอยู
ั ้ ่ในระดับจังหวัดหรื ออําเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและ
จํานวนเตียงผู้ป่วยตังแต่
้ 200 – 500 เตียง โรงพยาบาลศูนย์ คือโรงพยาบาลในระดับจังหวัดที่
มีขนาดเกิน 500 เตียงขึ ้นไปและมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ครบถ้ วน
3) โรงพยาบาลเอกชน ทังที
้ ่ดําเนินการโดยแสวงหาและไม่แสวงหา โดรงพยาบาล
เอกชนจะ มีแพทย์ปฏิบตั งิ านประจําหรื อมาทํานอกเวลาทํางาน ประชาชนต้ องเสียค่าบริ การ
3. บริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care หรื อ Tertiary Medical Care : TMC) เป็ นการ
จัด บริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุข อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ง านโดยผู้เชี่ ย วชาญพิ เศษ
ให้ บริ การรักษา การตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุมปั ญหาที่คกุ คามสุขภาพ การรักษาพยาบาล
และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ที่มีความซับซ้ อนทางเทคโนโลยีการแพทย์มากเป็ นพิเศษ มีความ
เชื่ อ มโยงกับ กับ บริ ก ารระดับ ปฐมภูมิ แ ละทุติ ย ภูมิ การให้ บ ริ ก ารซึ่งต้ อ งอาศัย องค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี และบุคลากรทางสาธารณสุข การพยาบาล และทันตกรรม ที่ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านได้ หน่วยบริ การสาธารณสุขที่ สําคัญ ในบริ การระดับนี ้ ได้ แก่ โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐในสังกัดกระทรวง
และอื่นๆ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึง่ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ครบถ้ วน
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รูปแบบการจัดบริ การสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเข้ าถึงระบบ
บริ การ มีดงั นี ้ [16]
1. การกระจายสถานบริ การเพื่อจัดบริ การรักษาพยาบาลทัว่ ไป (General Service) มี
คุณลักษณะที่สําคัญคือ
1) การให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลทั่ว ไปในเขตชนบท ได้ แ ก่ สถานบริ ก ารระดับ
โรงพยาบาลชุม ชน ซึ่ง มี แ พทย์ ทั่ว ไป หรื อ แพทย์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญที่ ไม่ ต้ อ งอาศัย เครื่ อ งมื อ ทาง
การแพทย์ ที่ มี ราคาแพง ทัง้ นี จ้ ุด มุ่งหมายในการจัด บริ การเพื่ อรักษาโรคทั่วไป ซึ่งเน้ น การ
จัดบริ การให้ ครอบคลุมถึงระดับอําเภอเป็ นหลัก หากมีผ้ ปู ่ วยที่มีความยุ่งยากซับซ้ อนต้ องใช้
เทคโนโลยีราคาแพงที่จําเป็ น ก็ต้องส่งต่อไปยังสถานบริ การระดับถัดไป ดังนัน้ สถานบริ การ
ระดับนี ้จึงต้ องมีระบบการแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อรองรับการส่งต่ออย่างเหมาะสม
2) การกํ า หนดภารกิ จ บริ ก ารให้ แก่ ส ถานบริ ก ารระดับ ต่ า ง ๆ ทํ า ร่ ว มกั น ทั ง้
เครื อข่ายบริ การ โดยใช้ ข้อมูลประชากร ปั ญหาและภาระโรค ทรัพยากรที่มีอยู่ ความพร้ อมใน
ด้ านต่าง ๆ รวมทังการคมนาคม
้
3) การให้ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลทั่ว ไปในเขตเมื อ ง การจัด บริ ก ารยัง คงอาศัย
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอําเภอเมือง ซึ่งควรมีสถานพยาบาลของ
ท้ องถิ่นหรื อหน่วยงานอื่นร่วมด้ วย
2. การจัดบริ การสุขภาพเพื่อรองรับการส่งต่อและการจัดบริ การเฉพาะด้ าน (Specific
Service) จุดมุ่งหมายคือจัดบริ การที่ใช้ เทคโนโลยีการแพทย์ที่ซบั ซ้ อนและมีราคาแพง มุ่งเน้ น
การรวมศูนย์ทรัพยากรให้ ได้ ตามมาตรฐานเป็ นหลัก มีการวางแผนรองรับการส่งต่อจากหน่วย
อื่น บริ การที่ จัดให้ ประกอบด้ วยบริ การส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค ในบางกลุ่มที่เกี่ยวเนื่อง
และเชื่อมโยงกับการรักษาพยาบาล และฟื น้ ฟูสภาพที่ต้องอาศัยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และเทคโนโลยี ที่ มี ร าคาแพงจนต้ อ งรวมศูน ย์ กัน ในระดับ จัง หวัด หรื อ ระดับ เขตหากเป็ น
เทคโนโลยีที่มีราคาแพงมาก
3. การกระจายสถานบริ ก ารเพื่ อ จัด บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลเฉพาะด้ า น (Specific
Service)
1) การกระจายของสถานบริ การเพื่อรองรับการส่งต่อของผู้ป่วยหนักจากสถาน
บริ การระดับรองตามเครื อข่ายบริ การ โดยจัดให้ มีบริ การรวมศูนย์ สําหรับเทคโนโลยีราคาแพง
ในระดับจังหวัด และเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมากรวมศูนย์ในระดับเขต
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2) การกระจายของสถานบริการเพื่อรองรับโรคที่เป็ นปั ญหาเฉพาะของประเทศไทย
เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันมะเร็งระดับภูมิภาค
3) การจัด บริ ก ารต้ อ งเตรี ย มความพร้ อมที่ จะรองรั บ เทคโนโลยี ก ารแพทย์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีอื่นที่จะมีผลทําให้ ภาพของการจัดบริการเปลี่ยนแปลงไป
เครื อข่ายบริ การ เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ ระบบสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพและควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค ระบบคุ้ มครองผู้ บริ โ ภค เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให้ ประชาชนที่ มี
หลักประกันสุขภาพเกิดความมั่นใจว่าจะได้ รับบริ การที่มีคุณภาพและเกิดการส่งต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนันเครื
้ อข่ายการให้ บริ การ จะต้ องมีความครอบคลุมการให้ บริ การถึง 3 ระดับ
ได้ แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ มีมาตรฐานของสถานบริ การแต่ละระดับ และ มีระบบ
ส่งต่อทังการส่
้
งต่อผู้ป่วยและข้ อมูลทังไปและกั
้
ลบั จากสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ เครื อข่าย
อาจจะเป็ นเครื อข่ายที่รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
หรื อกระทรวงอื่น ตลอดจนโรงพยาบาลเอกชน ระบบบริ การสุขภาพในรู ปแบบเครื อข่าย 4-7
จังหวัด โดยใช้ ห ลัก การ “ เครื อข่ายบริ ก ารที่ ไร้ รอยต่อ (Seamless HC service Network )”
เชื่อมโยงบริ การ 3 ระดับ เข้ าด้ วยกัน วิธีหลักคือการจัดบริ การ “ร่ วม” มีเครื่ องมือคือผังบริ การ
(service plan)

1
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน

เครื อข่ายบริ การที่
2
3
4
ตาก
กําแพงเพชร นครนายก
พิษณุโลก ชัยนาท
นนทบุรี
เพชรบูรณ์ พิจิตร
ปทุมธานี

6
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี

พะเยา

สุโขทัย

ตราด

แพร่
อุตรดิตถ์
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําพูน
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นครสวรรค์
อุทยั ธานี

5
กาญจนบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี
ประจวบคิรี
พระนครศรี อยุธยา
ขันธ์
ลพบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
สมุทรสงคราม
สิงห์บรุ ี
สมุทสาคร
อ่างทอง
สุพรรณบุรี

ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ ว
สมุทรปราการ
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7
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด

8
นครพนม
บึงกาฬ
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี

เครื อข่ายบริการที่
9
10
ชัยภูมิ
มุกดาหาร
นครราชสีมา ยโสธร
บุรีรัมย์
ศรี สะเกษ
สุรินทร์
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ

11
กระบี่
ชุมพร
นครศรี ธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ ธานี

12
ตรัง
นราธิวาส
ปั ตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล

ที่มา http://ped.crhospital.org/hos_network.html
ระบบส่งต่อและระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
ระบบส่งต่อเชื่อมโยงระหว่างสถานบริ การระดับต้ น ไปยังสถานบริ การระดับเหนือกว่า
ต้ องมี การกํ าหนดขอบเขตการให้ บริ การทุกระดับ ชัน้ ของบริ การ และกํ าหนดสถานบริ การ
ภายในเครื อข่ายบริการทุกสังกัดให้ รองรับภารกิจนัน้ ๆ โดยไม่ซํ ้าซ้ อน และไม่เปิ ดให้ มีช่องว่าง
้ ระดับการ
ทําให้ ประชาชนเข้ าไม่ถึงบริ การ ต้ องมีการจัดทําแผนการดูแลผู้ป่วยร่ วมกันตังแต่
ดูแลตนเอง ระดับปฐมภูมิ ทุติย ภูมิ และตติยภูมิ ทรัพ ยากรสํ าหรับ การส่งต่อจึงต้ องมี การ
จัดเตรี ยมให้ เพียงพอ
การส่ ง ต่ อ ผู้ป่ วยครอบคลุม ทัง้ การส่ ง ต่ อ ฉุก เฉิ น และการส่ ง ต่ อ ไม่ ฉุก เฉิ น ภายใน
เครื อข่ายบริ การต้ องจัดการเชื่อมโยงระบบข้ อมูลข่าวสาร ภายในเครื อข่าย ในเรื่ องทรัพยากร
สาธารณสุขที่มีอยู่ ความพร้ อมให้ ใช้ บริการของทุกแห่ง เพื่อจะได้ รองรับผู้รับบริการได้
ระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน
ระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉินรองรับผู้ป่วยวิกฤตระหว่างจุดเกิดเหตุ เพื่อนําส่งสถาน
บริการสาธารณสุข
1. มีศูนย์กลางระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เพื่อรองรับสาธารณภัย
ระดับชาติ โดยเป็ นศูนย์ กลางการประสานงาน การสัง่ การ และรับข้ อมูลข่าวสาร และมีการ
กําหนดศูนย์กลางระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉินระดับเขต หรื อระดับจังหวัด ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความ
จําเป็ น
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2. มี ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ นสํ า หรั บ ระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ของทุ ก
เครื อข่ายบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ รวมทังมี
้ แผนผังการกระจายทรัพยากรเหล่านี ้
ในจุดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
3. มีระบบสื่อสารคมนาคม ที่มีระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) สนับสนุน และ
เชื่อมโยงเข้ าถึงได้ ง่าย ตลอดเวลาจากทุกจุดทัว่ ประเทศ
4. มีระบบจัดการด้ านการเงินรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย เพื่อมิให้ ผ้ รู ับบริ การ และสถาน
บริ การต้ องแบกรับภาระในการให้ บริ การ
5. มีระบบข้ อมูลการใช้ บริ การซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ จดุ เกิดเหตุไปจนถึงลักษณะทาง
ระบาดวิทยาเพื่อประโยชน์ในการนํามาวิเคราะห์หาทางป้องกัน และดําเนินการ
กรอบแนวทางในการกําหนดบริหารงานสาธารณสุขของประเทศ
ผลของการกระจายอํานาจทําให้ องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาทในการ
พัฒนาด้ านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนมากขึ ้นเกิดความหลากหลายของแกนนํา
สุขภาพระดับ ชุมชนในการพัฒ นารู ป แบบใหม่ ๆ ของงานสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากนี ้
พระราชบัญญัติสขุ ภาพ พ.ศ. 2550 ยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาสังคมเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดระบบสุขภาพของชุมชนและท้ องถิ่นในรู ปพหุภาคี การผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ โดยการพัฒนากลไกด้ านนโยบายระดับชาติ เพื่อผลักดันให้ เกิดนโยบายสาธารณะที่
เอื อ้ ต่อสุขภาพ นอกจากนี โ้ ครงการที่ เกี่ ยวกับการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมทุกโครงการ
จะต้ องมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพควบคูก่ บั ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ตามเจตจํานงค์ ของการมีพระราชบัญ ญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ด้ วยเหตุผล
ดังนี ้
1) การบริ การสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ ต้ องคํานึงถึงการจัดระบบที่ทวั่ ถึง
เป็ นธรรม และสนับสนุนให้ ท้องถิ่นมีความพร้ อมในการดูแลรักษาโรคร้ ายแรง มีระบบตรวจ
สุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย การให้ สวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ 3 ระบบ คือ
การประกันสังคม สวัสดิการข้ าราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ มีมาตรฐาน
เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันรัฐต้ องจัดหาและสนับสนุนบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ
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2) การสร้ างเสริ มสุขภาพ ต้ องสร้ างเสริ มสุขภาพที่ให้ บริ การตอบสนองต่อคนทุกเพศ
ทุ ก วัย ทั ง้ กลุ่ม คนปกติ ผู้ พิ ก ารและผู้สูง อายุ โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ควรเป็ นผู้
ให้ บ ริ ก ารและสร้ างความเข้ ม แข็ ง แก่ ชุม ชนในการบริ ห ารจัด การด้ า นสุข ภาพ โดยจัด สรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม ควรมีศนู ย์แพทย์ประจําชุมชน มีการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ดี มีพื ้นที่
สีเขียวในชุมชน เช่น สวนสาธารณะ ที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วม มี
กองทุนสุขภาพชุมชน มีการควบคุมปั ญหาสุขภาพของแรงงานต่างด้ าว รัฐควรมีบทบาทในการ
สนับ สนุน ข้ อ มูล ความรู้ ตลอดจนสนับ สนุน ระบบเศรษฐกิ จที่ ดี และมี ก ารดํ า เนิ น นโยบาย
สาธารณะที่ดีและต่อเนื่อง
3) การป้ อ งกัน และควบคุม โรคและปั จ จัย ที่ คุก คามสุข ภาพ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ นมีความสามารถให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับปั จจัยเสี่ยงต่อโรคระบาดต่าง ๆ แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง มีการบริ การวัคซีนและ
จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ วสกัดกันโรค
้
มีการลงทุนร่ วมกันระหว่างรัฐและเอกชนในการป้องกันโรค
ส่งเสริ มให้ ธุรกิจเอกชนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสุขภาพ
คนในชุมชนด้ วย
4) การพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุขภาพ มีการส่งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาของ
ชุมชนเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กับชุมชน มีระบบการให้ ความรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญ ญาในการใช้
สมุนไพร ตลอดจนมีการปกป้องภูมิปัญญาที่ดีงามของชุมชน ส่งเสริมการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ควบคูก่ บั แพทย์แผนปั จจุบนั และมีการควบคุมการโฆษณายาสมุนไพรด้ วย
5) การคุ้มครองผู้บริ โภค ควรมีองค์กรอิสระเข้ าไปสุ่มตรวจระบบบริ การ ควบคู่ไปกับ
การให้ ข้อมูลข่าวสารด้ านการบริ โภคอย่างเท่าเทียมกันทังในเมื
้
องและในชนบท มีการควบคุม
การโฆษณาเกินจริ ง มีกฎหมายชัดเจนเกี่ยวกับการรับและให้ บริ การ หากเกิดเรื่ องควรมีระบบ
การเข้ าถึงจุดร้ องเรี ยนอย่างรวดเร็ ว มีระบบการลงโทษผู้ผลิตสินค้ าที่ไม่ได้ มาตรฐาน และมี
กองทุนชดเชยช่วยเหลือแก้ ผ้ เู สียหาย
ทิศทางการบริหารงานสาธารณสุข
ปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุขได้ ปรับบทบาทจากเดิมที่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพไป
เป็ นผู้กํากับดูแลระบบบริ การสุขภาพ โดยอาศัยกลยุทธ์ การสร้ างการมีส่วนร่ วมและสร้ าง
เครื อข่ายภาคีสขุ ภาพทุกภาคส่วนของสังคม
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หน่ วยบริ การสุขภาพระดับปฐมภูมิ (primary care units) และเครื อข่ายของหน่ วย
บริ การระดับปฐมภูมิ (primary care networks) เป็ นจุดบริ การด่านแรก ซึง่ ทําหน้ าที่ให้ บริ การ
แบบผสมผสาน (ทังการรั
้
กษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและการ
ฟื ้น ฟูสภาพ) กรณี ที่เกิ น ความสามารถหน่วยบริ การสุขภาพระดับปฐมภูมิจะรับผิดชอบส่ง
ผู้ป่วยไปรับบริ การต่อที่ สถานพยาบาลอื่น การบริ การผ่านเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิที่มีการ
บริ หารจัดการที่ดีจะเป็ นระบบที่ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสามารถมีต้นทุนผลลัพธ์ สขุ ภาพ
ต่อหน่วยตํ่าและผลของพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติซึ่งได้ ประกาศเป็ นธรรมนูญสุขภาพ
ของรัฐ การมีองค์การมหาชนเข้ ามารับผิดชอบด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ โดยบทบาทภารกิจ
หลัก ที่ สํ า คัญ คื อ การพัฒ นาศัก ยภาพของบุค คลทุก ระดับ ดูแ ลส่งเสริ ม สุข ภาพตนเองให้
แข็งแรงก่อนที่จะเจ็บป่ วย
กระทรวงสาธารณสุข และองค์ ก รหลัก ด้ า นสาธารณสุข ทุก แห่ ง ได้ แ ก่ สํ า นัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทังองค์
้ กรอื่น ๆ ได้ ร่วมมือกับองค์การอนามัย
โลก เพื่ อ ดํ าเนิ น การแก้ ไขและพัฒ นาสุข ภาพคนไทยอย่างเป็ น ระบบและเกิ ด ความยั่งยื น
ครอบคลุมปั ญหาระดับประเทศ ความร่ วมมือมุ่งเน้ นการดําเนินงานในปั ญหาที่มีความสําคัญ
สูง 5 เรื่ อง และการมีส่วนร่ วมจากทุกองค์กรหลักด้ านสาธารณสุขและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ [18]
1. การพัฒนาระบบสุขภาพระดับชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน (Community Health
and Primary Health Care)
2. การพัฒนาเครื อข่ายบริการและเครื อข่ายการควบคุมปั จจัยเสี่ยงและโรคไม่ตดิ ต่อ
(Non-Communicable Disease Control Networking)
3. การพัฒนาความสอดคล้ องระหว่างนโยบายการค้ าระหว่างประเทศและนโยบาย
สุขภาพ (International Trade and Health)
4. การพัฒนาระบบการเตรี ยมความพร้ อมรับมือพิบตั ภิ ยั (Disaster Preparedness
and Response)
5. การพัฒนาระบบสร้ างความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)
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อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานสาธารณสุขตามบริบทและยุทธศาสตร์ ของระบบบริการ
สาธารณสุขที่ผา่ นมา มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง คือ
1. ตัว บุ ค คล กล่ า วคื อ ภาระโรคที่ เกิ ด ขึ น้ หลายโรคมี ส าเหตุ /ปั จ จัย เสริ ม จาก
พฤติกรรม พันธุกรรม
2. สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นปั จจัยภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัต
(dynamic) เช่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระบบบริ การด้ านการแพทย์และสาธารณสุข การจัดบริ การในระดับปฐมภูมิ ทุติย
้ สามารถดําเนินการ
ภูมิ ตติยภูมิ และสูงกว่าที่ดําเนินการโดยโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์ นันไม่
ได้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
4. กําลังคน ซึง่ ประเด็นนี ้โดยภาพรวมยังเป็ นปั ญหาสําหรับกระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพ กฎหมายกับเป้าประสงค์ของระบบสาธารณสุข
ระบบบริการในภาพรวม เกิดจากกฎหมายหลายฉบับ เชื่อมโยงกับระบบบริหารที่มี
การพัฒนาและเกิดขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม โดยการจัดบริการร่วม การ
บริหารทรัพยากรร่วม เกิดนวตกรรม และคุณภาพการบริการที่สง่ ผลลัพธ์ที่ดีตอ่ ประชาชน
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การให้ บริการของโรงพยาบาลแม่ขา่ ยในพื ้นที่ยงั ให้ บริการผู้ป่วย
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากโรงพยาบาลแม่ขา่ ยยังไม่สามาร
้
อข่ายและนอกเครื อข่ายบริการ โดยที่การส่งต่อนอก
ดําเนินการได้ อาจให้ มีการส่งต่อทังในเครื
เขตมักเป็ นโรคที่เกินศักยภาพ และยังไม่สามารถรองรับบริการภายในเขตได้ ทงหมด
ั้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 147

คําถามเชิงอภิปราย
1. เหตุใด หลักการบริ การงาน ผู้บริหารต้ องให้ ความสําคัญเรื่ องของสิทธิและเสรี ภาพ
2. ประชาชนมีสิทธิในการร้ องเรี ยนเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อไม่ หากเจ้ าหน้ าที่บริ การล่าช้ า ไม่
เป็ นไปตามขันตอน
้
3. ในปั จ จุบัน ยังมี ก ารเหลื่ อ มลํ า้ ในการบริ ก ารสาธารณสุข อยู่ห รื อ ไม่ พิ จ ารณาจาก
ตัวชี ้วัดอะไร
4. คนยากจนมีสทิ ธิในการได้ รับบริ การสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทันทีจริ งหรื อไม่
5. เหตุใดจึงต้ อ งกํ าหนดแนวนโยบายพื น้ ฐานแห่ งรั ฐ และรั ฐได้ ดํ า เนิ น ตามนโยบาย
หรื อไม่
ุ สมบัติอย่างไร ภาคเอกชนสามารถดําเนินหรื อ
6. การจัดบริ การสาธารณะคืออะไร มีคณ
จัดบริการสาธารณะได้ หรื อไม่
7. การบริ หารงานสาธารณสุขในอนาคตควรมีทิศทางอย่างไร
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บทที่ 5
แผนกลยุทธ์ และกระบวนการจัดทําแผน
แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ ด้านสุขภาพเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารยุทธศาสตร์ ด้าน
สุขภาพขององค์กรที่ต้องดําเนินการ เพื่อให้ การดําเนินงานไปได้ อย่างราบรื่ น มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ ว และรุ น แรงขึ น้ ในหลายๆ ด้ า น การวางแผนกลยุ ท ธ์ จึ ง มี ค วามสํ า คัญ ยิ่ ง ต่ อ การ
บริหารงาน เป็ นเครื่ องมือที่ทําให้ องค์กรไปสูค่ วามสําเร็จในการบรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ขององค์กร เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพในองค์กร
เป็ น กระบวนการที่ มุ่งเน้ น กระบวนการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรจากหน่ วยงานสาธารณสุข
ภายในทุกระดับทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกขันตอน
้
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. หลักการวางแผนกลยุทธ์
1.1 แนวคิด และการวางแผนกลยุทธ์
1.2 องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์/หรื อแผนยุทธศาสตร์
1.3 การแปลงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
2. แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพระดับองค์กร
2.1 แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร
2.2 แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
2.3 แผนกลยุทธ์ระดับส่วนงาน
3. แผนบริหารราชการแผ่นดิน
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนและนโยบายแห่งรัฐ
3.1 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
3.3 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ สขุ ภาพในระดับจังหวัด
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1. หลักการวางแผนกลยุทธ์
ผู้บ ริ ห ารมี ห น้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในการที่ จ ะทํ าให้ อ งค์ ก ารบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดการวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็ นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ กลยุทธ์ ทุกกลยุทธ์ ที่
กําหนดขึ ้นเป็ นปั จจัยที่ชี ้อนาคตขององค์การนันการวางแผนกลยุ
้
ทธ์นนต้
ั ้ องมีองค์ประกอบของ
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) ด้ วย เพราะการคิดเชิงกลยุทธ์ เป็ นการมองเห็ นสิ่ง
ต่างๆ ทังทางสถานการณ์
้
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีเท่านัน้ และสามารถ
มองเห็นสภาพแวดล้ อม และความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้ อมเหล่านันว่
้ าจะ
เคลื่อนไหวอย่างไร เพื่อองค์การจะได้ ดําเนินการและตอบสนองให้ สอดคล้ องและเอื ้อประโยชน์
ต่อองค์การให้ มากที่สดุ ภายใต้ สภาพการแข่งขันที่รุนแรง
1.1 แนวคิด และการวางแผนกลยุทธ์
1.1 ระดับของแผนสาธารณสุข
ระดับของการวางแผนมีดงั นี ้
1.การวางแผนนโยบาย (Policy) เป็ นหน้ าที่ในระดับประเทศหรื อระดับกระทรวง โดย
กําหนดขึ ้นจากรัฐบาลอาจแบ่งนโยบายเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 นโยบายหลัก (Principle Policy) คือนโยบายที่กําหนดขึ ้นจากวัตถุประสงค์
เช่น นโยบายการกระจายบริ การสาธารณสุขไปยังส่วนภูมิภาค นโยบายการสาธารณสุขมูล
ฐาน
1.2 นโยบายเฉพาะเรื่ อง (Specific Policy) หมายถึง นโยบายที่ กําหนดขึน้ มา
เป็ นการเฉพาะเพื่อแก้ ไขปั ญหาเร่ งด่วนและต้ องรี บดําเนินการโดยไม่รอช้ า เช่น นโยบายการ
อบรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดด้ านสาธารณสุข
1.3 นโยบายการบริ หาร (Administrative Policy) หมายถึงนโยบายที่กําหนดขึ ้น
เพื่อเป็ นประโยชน์สําหรับการบริหารงาน
2. การวางแผนกลวิธี (Strategic Plan) ซึง่ จะระบุถึงวิธีการกว้ างๆ ที่จะนํามาใช้ เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย นโยบาย การขยายบริ การ ให้ ครอบคลุมประชาชนในชนบท อาจใช้ กลวิธีการ
สร้ างสถานบริ การสาธารณสุขให้ ครอบคลุมทุกอําเภอ ทุกตําบลและทุกหมูบ้าน หรื ออาจใช้
กลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน
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3. การวางแผนปฏิบตั กิ าร (Operational Plan) เป็ นการวางแผนระดับปฏิบตั ิงานใน
ระบบการให้ บริ การสาธารณสุข ได้ แก่ หน่วยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอและตําบลเป็ น
ส่วนใหญ่ ซึง่ มีหน้ าที่จะนําเออแผนกลวิธีที่กําหนดไว้ ในระดับสูงกว่ามากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การ เพื่อกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานตามกลวิธีที่ได้ กําหนดไว้
ลักษณะของแผน [1] มีดงั นี ้
1. แผนโครงการ (Project) จะเป็ นแผนงานประเภทหนึ่งที่ถกู กําหนดขึ ้นให้ สอดคล้ อง
กับประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการบริ หารการพัฒนาตามพันธกิจที่สําคัญขององค์การ
นัน้ ทัง้ นี ้ เพื่อที่จะผลักดันให้ เจตนารมณ์ ในเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริ หารระดับสูงสามารถนําไปสู่
การกําหนดกลวิธีในการจัดการในระดับปฏิบตั ิการ (Tactical management) อย่างได้ ผล [3]
แผนงานสาธารณสุขที่เป็ นแผนลักษณะโรคเฉพาะ (Vertical project/program) จะทําให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานในโรคนัน้ ที่ผ่านมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไม่เห็นด้ วยกับ
การจัดทํ าแผนแบบนี ้ แต่ผลการดํ าเนิ น งานที่ ป รากฏในปั จจุบันยังไม่สําเร็ จตามเป้าหมาย
แนวโน้ มของโรคมี ม ากขึ น้ ดัง นั น้ การวางแผนแบบ Vertical program ก็ มี ค วามจํ า เป็ น
แผนงานสาธารณสุขของส่วนกลางที่ สมั พันธ์ กับการบริ หารงบประมาณแบบแยกงบเป็ น 4
ส่ ว น ได้ แก่ Vertical programs,PP Community-based, PP facility-based และ PP areabased เป็ นต้ น
2. แผนพัฒ นาแบบบูรณาการ (Integrated Development Planning - IDP) การ
วางแผนพัฒนาแบบบูรณาการเป็ นวิธีการวางแผนพัฒนาท้ องถิ่นที่ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะผู้ที่มี
ส่วนได้ เสีย (stakeholders) เข้ ามามีส่วนร่ วมเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้ บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา เป็ นการสร้ างกรอบการพัฒนา ประสานงานต่าง ๆ ในท้ องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้ องถิ่ น (เช่น อบต. เทศบาล) โดยพิ จารณาเงื่ อนไขและปั ญ หาต่าง ๆ
รวมทังทรั
้ พยากรที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาแผน ดังกล่าวพิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรอบด้ านและเป็ น องค์ รวม ไม่แยกส่วน รวมทัง้ สร้ างกรอบการใช้ ที่ ดิน การพัฒ นา
โครงสร้ างพื น้ ฐาน งานบริ ก าร และการอนุรัก ษ์ สิ่งแวดล้ อมเมื่ อได้ IDP แล้ ว แผนย่อยและ
โครงการต่างๆ ต้ องเกิดขึ ้นภายใต้ กรอบนี ้ งบประมาณประจําปี ของ อปท. เช่น เทศบาลก็ต้อง
ใช้ ตามกรอบดังกล่าว
แม้ ว่าทุกหน่วยงานจําเป็ นต้ องมีการจัดทําแผนงานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน
แต่การนํ าแผนงานไปใช้ ควรมี ก ารตระหนัก ถึงประโยชน์ และข้ อจํ ากัดของแผนงาน ซึ่งเมื่ อ
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พิจารณาถึงประโยชน์จะพบว่าแผนงานช่วยให้ การทํางานเป็ นขันตอน
้
มีการประสานงานกัน
(เนื่องจากแต่ละฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงาน จึงมีความรับผิดชอบร่ วมกันที่จะร่วมมือ
กันทํางานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ) เวลาที่ใช้ ในการทํางานลดน้ อยลง เพราะลดงานที่
ไม่จําเป็ น และยังสามารถใช้ แผนงานเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมงานได้ ด้วย เนื่องจากมีการ
กําหนดเวลาเริ่มต้ นและสิ ้นสุดของงานไว้ ลว่ งหน้ า
สําหรับข้ อจํากัดของแผนงานมีอยู่หลายประการ กล่าวคือ แผนงานเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ อง
กับอนาคต ฉะนันความถู
้
กต้ องของข้ อมูลที่ใช้ ในการวางแผน เป็ นสิ่งกําหนดความถูกต้ องของ
แผนงานนัน้ ๆ อีกประการหนึ่ง หากสถานการณ์ในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั
อย่างมากแล้ ว แผนงานที่กําหนดขึ ้นย่อมไร้ ประโยชน์ ค่าใช้ จ่ายและเวลาที่ใช้ ไปในการจัดทํา
แผนงานก็ เ ป็ นข้ อจํ า กั ด อี ก ประการหนึ่ ง เช่ น กั น ค่ า ใช้ จ่ า ยเหล่ า นี อ้ าจจะสู ง มาก เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์อนั ไม่แน่นอนที่จะได้ จากแผนงาน และถ้ าเปรี ยบไปแล้ ว สิ่งที่จะ
เกิดในปั จจุบนั ย่อมสําคัญกว่าอนาคต [2]
บรู ซ เฮนเดอร์ สนั (Bruce Henderson) ปรมาจารย์ ด้านกลยุทธ์ องค์กรได้ เชื่ อมโยง
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ เข้ ากับความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยอิงแนวคิดความได้ เปรี ยบ
เชิงเปรี ยบเทียบจากวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเขาได้ กล่าวว่าการได้ เปรี ยบในการแข่งขันเป็ นผล
้ ้
เกิดจากการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ เพื่อทําให้ องค์กรมีสถานะที่ดีกว่าและเหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน ทังนี
เพื่อสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิ จให้ แก่ลูกค้ า ได้ ให้ นิยามกลยุทธ์ ไว้ ว่า “กลยุทธ์ เป็ นการค้ นหา
อย่างรอบคอบ เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการที่สามารถนําไปพัฒนาความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
และความสามารถให้ แก่ธุรกิจ” [3]
ไมเคิล พอร์ ทเตอร์ (Michael Porter)มีความเห็นต่างจากเฮนเดอร์ สนั โดยเน้ นว่า “กล
ยุทธ์ ในการแข่งขันคือการสร้ างความแตกต่าง ซึ่งหมายถึง การเลือกชุดของกิจกรรมที่มีความ
แตกต่างอย่างรอบคอบ เพื่อส่งมอบคุณค่าจากส่วนผสมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ แก่ลกู ค้ า”
กลยุทธ์จะทําให้ องค์กรให้ มีความริเริ่มต่างๆ ได้ ดีขึ ้น และได้ เปรี ยบในการแข่งขันเหนือคูแ่ ข่งอีก
ด้ วย ปั จจุบนั นี ้การวางแผนกลยุทธ์ได้ เข้ ามาในงานต่างๆ และในงานราชการมากขึ ้น [2]
การวางแผนกลยุทธ์ ด้านสุขภาพในประเทศไทย เริ่ มจากการปฏิรูประบบราชการในปี
พ.ศ. 2545 เนื่ อ งจากภาครั ฐ ในประเทศไทยได้ ประสบปั ญหาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารราชการแผ่น ดิน จึงเกิ ดกระแสแนวคิ ด ในการ
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บริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และธรรมาภิบาลหรื อการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) [4]
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หมายถึง การที่องค์กรใช้ วิธีการเชิงระบบ
เพื่ อ การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ ประเด็ น ที่ เป็ น พื น้ ฐานและที่ มี ค วามสํ า คัญ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ก าร
ดําเนินการในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และการอยู่รอดขององค์กร ประเด็นเหล่านี ้เป็ นการจัด
เตรี ยมการวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์กรตามตัวชี ้วัดในระยะเวลานัน้ ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ระยะยาว
และเป็ น การออกแบบเพื่ อ จัด เตรี ย มข้ อ มูล ให้ กับ องค์ ก รซึ่งเป็ น ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานพื ้นฐาน เป้าประสงค์ และข้ อมูลที่จะเป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ าน [5]
ยิ่ ง กว่ า นัน้ การวางแผนที่ มุ่ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง ความสามารถขององค์ ก รจะมี ก าร
ตัดสินใจที่สําคัญๆในปั จจุบนั ได้ มีการพิจารณาวิเคราะห์อย่างลึกซึ ้ง กระบวนการที่องค์กรให้
ความหมายกลยุทธ์ หรื อแนวทางการดําเนิ นงาน และการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
รวมทัง้ เงินทุน และบุคลากรเพื่อดําเนินตามกลยุทธ์ โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ ทางธุรกิจที่
หลากหลายในการวางแผนกลยุทธ์ ได้ แก่ การวิเคราะห์ SWOT analysis (ประกอบด้ วยการ
ค้ นหาจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
(Threats), การวิ เคราะห์ PEST analysis (ประกอบด้ วยการค้ นหาปั จ จั ย ทางการเมื อ ง
(Political), เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological)เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุ ป ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หมายถึง
การที่องค์กรใช้ วิธีการเชิงระบบหรื อกระบวนการเพื่อสร้ างการตัดสินใจการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และมีออกแบบเพื่อเลือกกิจกรรมต่างๆ ที่จะกระทําในแต่
ละระดับและแต่ละหน้ าที่เพื่อบรรลุแต่ละเป้าหมาย เพื่อนําไปสู่ความสําเร็ จขององค์กร และ
การอยูร่ อดขององค์กร
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การปรับโครงสร้ างและภารกิจภาครัฐ และ
ปรั บ แนวทางในการจัด สรรงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ มี ก ารปฏิ รูป กระทรวง
สาธารณสุข โดยใช้ แผนยุทธศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ ซึง่ ต้ อง
ใช้ ได้ กับโครงสร้ างทุกรู ปแบบ สามารถเชื่อมโยง นโยบาย แผนงานและกิจกรรมเข้ าด้ วยกัน
ยืดหยุ่นตามหน้ าที่และศักยภาพของแต่ละหน่วยงานได้ ทําให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของตนเอง และหน่วยงาน คิดเป้าหมายและกิจกรรม คิดตาม
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง และก่อให้ เกิดการมีส่วนร่ วม และชี ้ให้ เห็นสาเหตุของความสําเร็ จ
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และความล้ มเหลว โดยได้ รับการสนับสนุนจากองค์กรอนามัยโลก ในการพัฒนารู ปแบบการ
บริ หารยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการพั ฒ นารู ป แบบกระบวนการบริ ห าร
ยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 ซึ่งการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ มุ่งหมายให้ หน่วยงานย่อย ๆ หลายหน่วยต้ องดําเนินการสอดรับกัน เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างเต็มที่ [6] โดยเฉพาะในช่วงที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นที่ เช่น การแพร่
ระบาดของโรค การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม โครงสร้ างประชากรที่ เคลื่อนสู่สังคม
ผู้สงู อายุ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ [7]
องค์ ก รอนามัย โลกได้ เสนอกรอบแนวคิด เพื่ อ การปฏิ บัติ (WHO’s Framework for
Action) ให้ กบั สมาชิกขององค์กรอนามัยโลกทัว่ โลก โดยผ่านทางเลขานุการขององค์กรอนามัย
โลก เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
ของระบบสุขภาพอย่างเร่ งด่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม Millennium Declaration ระยะกลาง
ในปี ค.ศ. 2015 และเพื่ อวัด ผลการปฏิ บัติงานของระบบสุขภาพที่ ดี ที่ สุดคื อผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์สขุ ภาพ
การวางแผนกลยุทธ์ หรื อแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
แผนที่ กําหนดทิ ศทางองค์ กรในระยะยาว ซึ่งผู้จัดทํ าแผนจะต้ องมองไปในอนาคตได้ อย่าง
ถูกต้ องเข้ าถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรู ปธรรมขององค์กร [8] ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้ ว ยทิ ศ ทางของนโยบายเป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร โดยกระบวนการ
ดํ า เนิ น การได้ มุ่ง เน้ น ที่ ก ระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของบุค ลากรจากหน่ ว ยงานในทุก ระดับ ทัง้
ส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิ ภ าคในทุก ขัน้ ตอน โดยเฉพาะผู้บ ริ ห ารซึ่ง เป็ น กลไกสํ า คัญ ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานทัง้ ระบบ นอกจากนี ย้ ังได้ ให้ ความสําคัญ กับการนําเทคนิคการวางแผน
อย่างเป็ นระบบ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ โดยครอบคลุม
การพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบด้ าน เช่น การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร ทังบทบาท
้
องค์กรตามพระราชกฤษฎีกาและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์ศกั ยภาพองค์กรใน
ด้ านจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์ สถานการณ์ ต่างๆ ภายใต้ กรอบการ
วิเคราะห์ แผนพัฒ นาสุขภาพแห่งชาติ รวมทัง้ การพิจารณาความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ รวมถึ ง แผนต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ แผนกลยุ ท ธ์ สํ า นั ก งาน
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการศึกษาความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกระบวนการ
วางแผน เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการจัด ทํ า แผนกลยุท ธ์ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ มาตรการของ
คณะกรรมการปฏิ รูป ระบบราชการ ซึ่งนํ าไปสู่การบริ ห ารงานแบบมุ่งผลสัม ฤทธิ์ และการ
บริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน และใช้ มิติทางดุลยภาพ (Balance Scorecard) ใน
แผนกลยุท ธ์ จ ากระดับ นโยบายสู่ระดับ ปฏิ บัติ งานขององค์ ก ร รวมทัง้ การกํ า หนดทิ ศ ทาง
เป้าหมาย และแนวทางการแก้ ไขปั ญหา/การพัฒนางานสาธารณสุขที่ชดั เจน เป็ นรูปธรรม โดย
คํ า นึ งถึ งปั จ จัย สนับ สนุน จากภายนอกที่ สํ า คัญ ได้ แ ก่ การแสวงหาการมี ส่ ว นร่ ว มกับ ภาคี
เครื อข่ายทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบบริ หารจัดการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของภาครัฐ นอกจากนี ้ การวางแผนกลยุทธ์ ยงั มีการพัฒนา เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริ หาร
จั ด การภาครั ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เพื่ อให้ องค์ กร
สาธารณสุข มี ความเข้ าใจ เรี ยนรู้ และให้ ความสําคัญ กับการปฏิบัติราชการตามหลักการ
แนวคิดและวิธีการที่ดี เพื่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล และคุณภาพของการบริ หาร
จัดการองค์กรด้ านสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน [9]
กล่าวโดยสรุ ป การวางแผนกลยุทธ์ ด้านสุขภาพ หมายถึง การที่องค์กรสาธารณสุขใช้
เทคนิคการวางแผนอย่างเป็ นระบบ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ในการจัดทําเป้าหมาย
ระยะยาว เลือกกิจกรรมและเพื่อตัดสินใจกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดอย่างเป็ น
รู ป ธรรม รวมทั ง้ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะระดั บ เพื่ อ บรรลุ
ความสําเร็ จตามเป้าหมายขององค์ กรในระยะยาวอย่างต่อเนื่ อง และเพื่ อการอยู่รอดของ
องค์กร โดยผู้บริ หารขององค์กรให้ ความสําคัญและสนับสนุนการะบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทุกขันตอน
้
1.2 องค์ ประกอบของแผนกลยุทธ์ /หรือแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนให้
มี ก ารพั ฒ นาระบบราชการและใช้ เครื่ อ งมื อ ในการจัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย
วิ สัย ทั ศ น์ พัน ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตัว ชี ว้ ัด เป้ า หมาย กลยุท ธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ าร [10]
ในการจัด ทํ า แผนยุท ธศาสตร์ ก.พ.ร. นิ ย ามศัพ ท์ อ งค์ ป ระกอบหลัก ของตัว แบบ
(Template) ไว้ ดงั นี ้
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วิสัยทัศน์ (Vision) เปรี ยบเสมือนภาพในอนาคตหรื อภาพสุดท้ ายที่ต้องการเห็นจาก
การทําหน้ าที่ หรื อภารกิจของตนเอง ที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานความเป็ นจริ ง เชื่อถื อได้ และดึงดูด
ความสนใจของบุคคลและองค์กร วิสยั ทัศน์ประกอบด้ วย ภาพสุดท้ ายของการดําเนินภารกิจ
ภาพลักษณ์ หรื อแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสนองความต้ องการของประชาชน และภาพ
ของหน่วยงานหรื อองค์กร วิสยั ทัศน์ที่ดีมีประสิทธิผลมีคณ
ุ สมบัติ 4 ประการ คือ มุ่งความเป็ น
เลิศ ความเป็ นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร มุ่งเน้ นอนาคต และภาพฝั น ความสําคัญของวิสยั ทัศน์
เป็ น เครื่ องมื อที่ ช่ว ยกํ าหนดทิ ศ ทางในการทํ างานร่ วมกัน และเป็ น แนวทางในการติด ตาม
ประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินการ
ตัวอย่างวิสยั ทัศน์กระทรวงสาธารณสุข
“ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุก คนจะมี สุข ภาพแข็ งแรงเพิ่ ม ขึน้ เพื่ อ สร้ างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทังทางตรงและทางอ้
้
อมอย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจหรื อภารกิจ (Mission) เป็ นการนําวิสยั ทัศน์มาแสดงให้ เห็นเป็ นรู ปธรรมว่า
หากต้ องการไปให้ ถึงวิสยั ทัศน์นนผู
ั ้ ้ มีส่วนได้ สว่ นเสียจะต้ องดําเนินการในเรื่ องใดบ้ าง พันธกิจ
เป็ นองค์ ประกอบที่ สําคัญ ในการวางแผนกลยุทธ์ เพราะเป็ น ข้ อความที่ อธิ บายให้ ทราบถึง
เหตุผลของการดํารงอยู่ขององค์กร แสดงถึงบทบาทหน้ าที่ที่องค์กรกระทําและขอบเขตหน้ าที่
ขององค์กร โดยมีความสัมพันธ์ กบั วิสยั ทัศน์ในลักษณะที่เป็ นส่วนขยายของวิสยั ทัศน์และเป็ น
ผลสะท้ อนของค่านิยมองค์กรด้ วย
ค่ า นิ ย ม (Value) เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวัฒ นธรรมองค์ ก ร ซึ่ง ครอบคลุม ทัง้ ความเชื่ อ
ทัศนคติ ความคาดหวัง ปทัสถาน พิธีกรรม การติดต่อสื่อสาร สัญ ลักษณ์ และจุดมุ่งหมาย
ค่านิยมเป็ นสิ่งที่องค์กรและบุคคลยึดถือเป็ นหลักขันพื
้ ้นฐานเมื่อรวมเข้ ากับวิสยั ทัศน์และพันธ
กิ จแล้ วทํ าให้ องค์ กรมี เอกลักษณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ พฤติกรรม จริ ยธรรมและการตัดสิน ใจของ
องค์กรและสังคม ค่านิยมมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละองค์กร ค่านิยมองค์กรเป็ นความเชื่อ
ร่ วมกันที่องค์กรยึดถือ อาจแสดงออกในรู ปคําขวัญ เช่น คุณภาพ บริ การสะดวก และคุณค่า
โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ตัวอย่าง ค่านิยม สํานักงานควบคุมโรค (สคร.) กระทรวงสาธารณสุข 6 ประการ คือ
ISMART
I = Integrity
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการทํางาน
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S = Service mind
มีจิตใจให้ บริการ
M = Mastery
ทํางานอย่างมืออาชีพ
A = Accountability/Transparency ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
R = Relationship
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
T = Teamwork
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์/ ตัวชีว้ ดั และ เป้าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป็ นทิ ศทางการดําเนิน งานของหน่ วยงานที่ สอดคล้ องกับ
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ซึง่ เป็ นประเด็นหลักที่ต้องคํานึงถึงต้ องพัฒนาและต้ องมุง่ เน้ น
ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขตามที่ กําหนดไว้ ในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ [11]
(1) เสริ มสร้ างและพัฒนาระบบบริ การสุขภาพที่ตอบสนองต่อปั ญหาของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(2) เสริ มสร้ างระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บําบัด รักษาและฟื น้ ฟูสภาพ
ของประชาชน ผู้เสพและผู้ตดิ ยาเสพติดให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพแบบมีสว่ น
ร่วม
(4) พั ฒ นาระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
(5) ปฏิรูประบบบริ การจัดการทางการแพทย์ สาธารณสุข และระบบสุขภาพให้ มี
ประสิทธิภาพและครบวงจรทังการวิ
้
จยั พัฒนาองค์ความรู้ การรักษาพยาบาล
การส่ง เสริ ม สุข ภาพ การควบคุม ป้ อ งกัน โรค การฟื ้น ฟู ส ภาพ คุ้ม ครอง
ผู้บริ โภค รวมทัง้ สนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical
Hub)
(6) พัฒ นาประสิทธิ ภาพ เครื อข่ายระบบเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค
และภัยธรรมชาติ
(7) เสริมสร้ างปั จจัยพื ้นฐานของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ องอย่างพอเพียงที่
เอื ้อต่อการมีสขุ ภาพดีของประชาชน รวมทังศึ
้ กษาวิจยั เพื่อพัฒนาข้ อเสนอ
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เชิงนโยบายในการนํามาตรการภาษี มาใช้ กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคคล
(8) ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครและภาคีเครื อข่ายในการดําเนิน
กิจกรรมด้ านสุขภาพ โดยการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
(9) ส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจัย พัฒ นา ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ านการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ พื น้ บ้ าน การแพทย์ ท างเลื อ ก และสมุ น ไพร การ
คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
เป้ าประสงค์ (Goal) หมายถึง ข้ อความแสดงผลลัพธ์เฉพาะในระยะยาวหรื ออธิบาย
ทิ ศ ทางในอนาคตที่ พึ ง ปรารถนาขององค์ ก รที่ ต้ องการให้ เกิ ด ขึ น้ เป็ นระดับ ผลสํ า เร็ จ ที่
หน่วยงาน/องค์กรสามารถบรรลุได้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ จะต้ องสอดคล้ องกับพันธกิจหรื อ
จุดมุง่ หมายพื ้นฐานขององค์กร
ตัวอย่าง กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการให้ บริ การ (Service Delivery Target)
ดังนี ้ [12]
(1) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสขุ ภาพดี
(2) ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้ รับ การดูแลคุณ ภาพชี วิต โดยการ
บําบัด รักษา ฟื น้ ฟู เฝ้าระวังควบคุมการใช้ วตั ถุเสพติดให้ สามารถดําเนินชีวิต
ได้ ตามปกติ
(3) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพที่สอดคล้ องกับความต้ องการของทุก
ภาคส่วน
(4) ประชาชนสามารถเข้ าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้ บริ การสุขภาพและบริ โภค
ุ ภาพมาตรฐานอย่างถัว่ ถึงและเป็ นธรรม
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่มีคณ
(5) ปั ญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาระโรค ภัยคุกคามและความรุ นแรง
ลดลง
(6) ประชาชนมีสขุ ภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ อง รวมทังมี
้ ส่วนร่ วมในการ
ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริหารงานสาธารณสุข/ 160

(7) ประชาชนได้ รับ การส่งเสริ ม ให้ เกิ ดการพัฒ นา ถ่ ายทอด และคุ้ม ครองภูมิ
ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยการแพทย์ พื น้ บ้ า น การแพทย์ ท างเลื อ ก และ
สมุนไพรอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ (Objective) หมายถึง ข้ อความที่ บ่งบอกถึงกิ จกรรมสําคัญ ที่ องค์ กร
จะต้ องทําให้ สําเร็ จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ ต้ องมีความชัดเจน รัดกุม วัดได้ และสอดคล้ อง
กับเป้าประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในปั จจุบนั เป็ นการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จึงนี ้นิยมใช้
คําว่า ตัวชี ้วัด นัน่ เอง
ตัวชี ว้ ัด (Key Performance Indicators: KPI) เป็ น ตัวชี ว้ ัด หลัก ของการดําเนิ นงาน
เป็ นเครื่ องมือสําคัญที่บง่ บอกถึงข้ อมูลที่แสดงสถานะที่เป็ นจริ งขององค์กรในปั จจุบนั เพื่อเป็ น
ประโยชน์ ใ นการกํ า กับ ตรวจสอบการดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํ า หนด เป็ นสิ่ ง ที่ จ ะบอกว่ า
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าประสงค์หรื อไม่ ตัวชี ้วัดทุกตัวควรมีการให้ คําจํากัดความหรื อการ
อธิบายความหมายของตัวชี ้วัดดังกล่าว โดยตัวชี ้วัดจะต้ องเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และเป็ น
กุญแจแห่งความสําเร็ จ (Key Success Factors: KSF)เป็ นปั จจัยที่ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจะทําให้
องค์กรมีความสําเร็จในด้ านการแข่งขัน
ตัวอย่าง ตัวชี ้วัดตามเป้าหมายระยะ 1 ปี ของเด็ก สตรี และเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพ
จังหวัด [13]ได้ แก่
1. ร้ อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5)
2. ร้ อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน)
3. ร้ อยละของหญิ ง ตัง้ ครรภ์ ได้ รั บ การฝากครรภ์ ค รั ง้ แรกหรื อ เท่ า กับ 12
สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า 60)
4. ร้ อยละของเด็กที่มีพฒ
ั นาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)
5. ร้ อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ไม่น้อยกว่า 95)
6. ร้ อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟั นนํ ้านมผุ (ไม่เกิน 57)
7. ร้ อยละของเด็กวัยเรี ยน (6-12 ปี ) มีสว่ นสูงระดับดีและรู ปร่างสมส่วน (ไม่
น้ อยกว่า 70)
8. อัตราการใช้ ถุงยางอนามัยของนักเรี ยนชายระดับมัธยมศึกษา (ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50)
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เป้า หมาย (Target) เป็ น ตัว เลขหรื อ ค่ า ของตัว ชี ว้ ัด ที่ จ ะต้ อ งไปให้ ถึ ง ลัก ษณะของ
เป้าหมายที่ดีคือ มีความท้ าทาย สูงกว่ามาตรฐานการทํางานที่เคยปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้ เกิดความ
พยายาม ไม่สูงเกินจนไม่สามารถทํ าได้ จริ ง และนํ าไปสู่การพัฒ นา ซึ่งแนวทางการกําหนด
เป้าหมาย โดยการเปรี ยบเทียบกับผลงานเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพิจารณาแนวโน้ มที่
น่าจะเป็ น ไปได้ ในอนาคต การเที ยบกับผลงานที่ ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ ผ่านมา การเที ยบกับ
หน่วยงานอื่นๆ (benchmarking) ที่มีลกั ษณะงานคล้ ายคลึงกันการตังเป้
้ าหมายตามนโยบาย
ของผู้บริหาร การตังเป้
้ าหมายร่วมจากผู้ปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์ หรื อยุทธศาสตร์ (Strategy) กลยุทธ์ หมายถึง แผนการหรื อวิธีการตัดสินใจ
หรื อกลุ่มของกิจกรรมที่องค์กรใช้ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ขององค์การ กลยุทธ์
เป็ นแนวทางหลักในการดําเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ตงไว้
ั ้ ตามปั ญหา
และศักยภาพของหน่วยงาน ซึ่งเป็ นแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ ที่ต้องการให้
เกิดขึ ้น
กลยุท ธ์ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ นโยบาย (Policy) และกลวิ ธี (Tactics) ซึ่ง นโยบาย
หมายถึงข้ อความที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่สะท้ อนให้ เห็น
จุดยื น และค่านิ ยมองค์ กรขององค์ กรหรื อหน่วยงาน นโยบายประกอบด้ วย 2 ประเภท คือ
นโยบายทัว่ ไป และนโยบายปฏิบตั ิการ นโยบายทัว่ ไป หมายถึงแนวทางหรื อหลักการปฏิบตั ิ
สําหรับการคิดและการตัดสินใจในการดําเนินงานของทังองค์
้ กร นโยบายปฏิบตั ิการหมายถึง
แนวทางหรื อหลักการปฏิบตั ิสําหรับการคิด และการตัดสินใจในการดําเนินงานของฝ่ ายหรื อ
หรื อแผนกในองค์ ก รที่ มี ความสอดคล้ อ งกับ นโยบายทั่วไปขององค์ ก ร นโยบายทั่ว ไปและ
นโยบายปฏิบตั ิการส่วนมากกําหนดขึ ้นเพื่อกํากับการดําเนินกลยุทธ์ ที่องค์กรเลือกใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุด [14-15]
1.3 การแปลงกลยุทธ์ ส่ ูการปฏิบัติ
แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในปั จจุบนั เชื่อมโยงกับการวัดผลการปฏิบตั งิ าน จึงต้ อง
มีการแปลงกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการจัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตร์ โดยใช้ เครื่ องมือที่สําคัญ
คือ Balanced Scorecard:BSCซึง่ เครื่ องมือที่ทําหน้ าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission)และกลยุทธ์
(Strategy) เป็ นชุดของการวัดผลการปฏิบตั ิงานที่มีส่วนช่วยกําหนดกรอบของระบบการวัด
และการบริ หารกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้ วน ตัวเลขที่ได้ จากการวัดจะทําหน้ าที่วดั ผล
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การปฏิบตั ิงานขององค์กรที่ครอบคลุมด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องไว้ ครบถ้ วน เช่น ด้ านการเงิน ด้ าน
ลูกค้ า ด้ านกิจการภายใน และด้ านการเรี ยนรู้แลการเติบโตขององค์กร [16]
แผนปฏิบตั กิ าร (Action plan) แผนปฏิบตั กิ ารเป็ นองค์ประกอบชุดสุดท้ ายของแผนกล
ยุทธ์ ประกอบด้ วย แผนงาน โครงการและกิจกรรม มีลกั ษณะที่ค่อนข้ างเป็ นรูปธรรมมากที่สดุ
เพราะมีรายละเอียดที่ตอบคําถามเกี่ยวกับใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ซึ่งเป็ นหน้ าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับกลุ่มงาน ฝ่ าย หรื อแผนกต่างๆ ในองค์กรซึ่งเกิดขึ ้นต่อ
จากกระบวนการความร่ ว มมื อของกลุ่ม หัวหน้ างาน ฝ่ าย และแผนกต่า งๆ ในการกํ า หนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ ของ
องค์ กรทัง้ องค์กร การกํ าหนดแผนปฏิบตั ิการของแต่ละหน่วยงานย่อยต่างๆ ภายในองค์กร
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
แผนงาน (Program) หมายถึ ง แผนอย่ า งละเอี ย ดเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ จ ะกระทํ า ดัง นัน้
แผนงานจึ ง เปรี ย บเสมื อ นกลุ่ม กิ จ กรรมที่ ผ สมผสานกัน ซึ่ ง เน้ นการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง หรื อ
แก้ ปัญ หาใดปั ญ หาหนึ่ง เพื่ อสนองความต้ องการของบุคคลและชุมชน ดังนัน้ แผนงานจึง
ประกอบด้ วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่จําเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการดําเนินการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้
โครงการ (Project) หมายถึ ง แผนที่ มี ข นาดเล็ ก หรื อ หน่ ว ยย่ อ ยของแผนงานที่ มี
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิ จกรรมซึ่งมี ความเฉพาะเจาะจง ทัง้ ช่ วงเวลาและค่าใช้ จ่าย
กํ าหนดไว้ ดังนัน้ โครงการจึงเปรี ยบเสมือนแผนย่อยของแผนงานที่ มีรายละเอียดมากกว่า
แผนงานนัน่ เอง
กิจกรรม (Activity) หมายถึง การกระทําที่บคุ ลากรปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรื อหลายๆ วัตถุประสงค์ เช่น การเยี่ยมบ้ าน การส่งต่อผู้ป่วย และการให้
คําปรึ กษา เป็ นต้ น โดยที่แต่ละกิจกรรมนันประกอบไปด้
้
วยกลุ่มของงานต่างๆ และกลุ่มของ
กิจกรรมหนึ่งๆ ก็บ่งบอกถึงวิธีการสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรด้ วยโดยแผนงานของ
แต่ล ะกลุ่ม งาน ฝ่ าย หรื อ แผนก แผนงานเดี ย วอาจแบ่งเป็ น โครงการหลายโครงการ และ
โครงการหนึ่ ง ๆ อาจแบ่ ง ออกได้ เป็ นหลายกิ จ กรรม ดัง นัน้ กิ จ กรรมในส่ ว นนี จ้ ึ ง มี ค วาม
ละเอี ย ดอ่ อ นและจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รับ ความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก ทุก คน ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ เกิ ด ความ
สมานฉันท์ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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ความสัมพันธ์ ระหว่างแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เนื่องจากแผนงานและโครงการ
เป็ น แผนงานระดับ ล่างรองลงมาจากแผนชาติ แผนรอง แผนสาขา และแผนสาขารอง ซึ่ง
ประกอบด้ วยกลุม่ กิจกรรมที่ม่งุ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โครงการเป็ นแผนงานระดับล่าง
ที่มีขนาดเล็กและเป็ นส่วนหนึ่งของแผนงาน ซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรมที่สามารถดําเนินการให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนัน้ จึงมีความสัมพันธ์ ระหว่างแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม โดยแผนงานจะประกอบด้ วยโครงการมากกว่า 1 โครงการ โดยที่แต่ละ
โครงการนันถื
้ อเป็ นแผนย่อยของแผนงาน ซึง่ เป็ นส่วนที่ทําให้ แผนงานมีความสมบูรณ์ขึ ้นโดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวโยงซึง่ กันและกัน

แผนภาพ 5.3 ลําดับชันของแผน
้
แผนงาน และโครงการ
ที่มา ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2554. [17]
การจัดทํากิจกรรมหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรมย่อยเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์
จากการพิ จารณาปั จจัยแห่ งความสํา เร็ จ (Critical Success Factors) เป็ น สํ าคัญ
กล่าวคือ ต้ องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นันมี
้ ปัจจัยใดบ้ างที่มีผลต่อ
ความสําเร็ จ และมีวิธีการอย่างไรจึงจะไปสู่จุดนัน้ ได้ การกําหนดกลยุทธ์ ขององค์กรผู้บริ หาร
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และผู้รับผิดชอบในการทําแผนยุทธศาสตร์ เป็ นการตอบคําถามว่า เราจะไปสูจ่ ดุ นันได้
้ อย่างไร
(How will we get there?) ในการกําหนดกลยุทธ์ ให้ คํานึงถึงว่ากลยุทธ์ เป็ นสิ่งที่หน่วยงานจะ
ดําเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้ องมีกลยุทธ์ มาสอดรับ กล
ยุท ธ์ แ ต่ล ะข้ อ จะต้ อ งมี ก ารกํ า หนดหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพโดยระบุเฉพาะกลยุท ธ์ ที่ อ ยู่ภ ายใต้
เป้าหมายการให้ บริ การของหน่วยงานข้ อนันๆ
้ และเรี ยงตามลําดับของแต่ละกลยุทธ์
แผนการปฏิบัติงาน ในรอบปี งบประมาณที่ต้องดําเนินกิจกรรมต้ องจัดทําแผนการ
ปฏิบตั ิงานซึง่ ต้ องระบุผลผลิต/ ตัวชี ้วัด/ กิจกรรมหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรมย่อย / หน่วยนับ/
เป้าหมาย / และ ระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี ้
1. ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่หน่วยงานกําหนดไว้ ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ซึ่งอยู่ภายใต้ เป้าหมายการให้ บริ การหน่วยงาน และเป้าหมายการให้ บริ การของกระทรวง
ข้ างต้ น ตามลําดับ
2. ตัวชี ้วัดในระดับผลผลิต ซึง่ แสดงตัวบ่งชี ้สภาพความสําเร็ จหรื อการบรรลุเป้าหมาย
ในระดับผลผลิตที่เกิดขึ ้นใน 4 มิติ ซึง่ สามารถนําไปใช้ ในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลได้ ดังนี ้
1) ตัว ชี ว้ ัด เชิ ง ปริ ม าณ : ให้ แสดงเป้ า หมายในระดับ ผลผลิ ต ที่ เกิ ด ขึ น้ หรื อ ที่
ต้ องการส่งมอบในเชิงปริ มาณตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารงบประมาณฯ รายจ่าย ในภาพรวม
ทังปี
้
2) ตั ว ชี ว้ ัด เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง แสดงตัว บ่ ง ชี ส้ ภาพความสํ า เร็ จ หรื อ การบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ ้นในเชิงคุณภาพของสิ่งของหรื อบริ การที่หน่วยงานผลิต เช่น
ความถูกต้ อง ความสมบูรณ์ ความสามารถเข้ าถึงบริ การ เวลาเหมาะสม ความครอบคลุม
ความเสี่ยง ความถูกต้ องตามกฎหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ ฯลฯ ที่ กําหนดไว้ ใน
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฉบับที่ 3 (เล่มคาดแดง) ในภาพรวมทังปี
้
3) ตัว ชี ว้ ัด เชิ ง ระยะเวลา ซึ่ ง แสดงตัว บ่ ง ชี ส้ ภาพความสํ า เร็ จ หรื อ การบรรลุ
เป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ ้นในเชิงระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารงบประมาณฯ
รายจ่าย ฉบับที่ 3 (เล่มคาดแดง) ในภาพรวมทังปี
้
4) ตัวชี ้วัดเชิงต้ นทุน ซึ่งแสดงตัวบ่งชี ้สภาพความสําเร็ จหรื อการบรรลุในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ ้นในเชิงค่าใช้ จ่าย โดยอาจเป็ นค่าใช้ จ่ายต่อผลผลิต ค่าใช้ จ่ายต่อหน่วยผลิต
ค่าใช้ จ่ายต่อกิจกรรม ตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารงบประมาณ ฯ ในภาพรวมทังปี
้
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3. กิ จกรรมหลัก คือ กิจกรรมหรื อขัน้ ตอนการดําเนิ นงานที่ สําคัญ และจํ าเป็ นที่ จะ
ดําเนินการเพื่อให้ ได้ ผลผลิต (กระบวนการนําส่งผลผลิต) ซึ่งชื่ อกิ จกรรมหลักที่ หน่วยงาน
กํ าหนดไว้ ในเอกสารงบประมาณฯรายจ่าย โดยที่ กิจกรรมแต่ละกิ จกรรมต้ องมี ห น่ วยวัดที่
ชัดเจน และหน่วยวัดกิจกรรมต่างๆ ไม่จําเป็ นต้ องมีหน่วยวัดเดียวกัน และเมื่อรวมงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายของกิจกรรมหลักทังหมดแล้
้
วจะต้ องเท่ากับงบประมาณของผลผลิตนัน้
4. โครงการหรื อ กิ จ กรรมหรื อ ขั น้ ตอนการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คัญ และจํ า เป็ นที่ จ ะ
ดําเนินการเพื่อให้ บรรลุกิจกรรมหลัก ให้ ระบุโครงการที่สําคัญหรื อกิจกรรมย่อยที่สําคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อการบรรลุความสําเร็ จของกิจกรรมหลัก และผลผลิต โดยโครงการ/กิจกรรมย่อยนี ้
จะต้ องเป็ นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมหลัก และมีงบประมาณดําเนินงาน หรื อ
โครงการเด่นที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล/นโยบายสําคัญของการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
คือ 1)การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ 2)การกําหนดทิศทางของหน่วยงาน 3)การวิเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4)กํ าหนดเป้าประสงค์ 5)การกําหนดตัวชี ้วัดและเป้าหมาย และ6)การ
กําหนดกลยุทธ์
2. แผนกลยุทธ์ ด้านสุขภาพ
2.1 แผนกลยุทธ์ ระดับองค์ กร
การจัดทําแผนกลยุทธ์ ด้านสุขภาพระดับองค์กร เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้ วยการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด
และเป้าหมาย และการกําหนดกลยุทธ์หลักขององค์กรหน่วยงาน และระดับปฏิบตั กิ าร ดังนี ้
ในการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ หรื อแผนยุทธศาสตร์ ในองค์ กรด้ านสุขภาพ ต้ องคํานึงถึง
ระดับของการวางแผน 3 ระดับ ดังต่อไปนี ้ [18]
1.แผนระดับนโยบาย (Policy Plan) มีลกั ษณะสําคัญคือ เป็ นการวางแผนระดับสูงสุด
จัดทําโดยผู้บริ หารสูงสุด ได้ แก่ นโยบายของชาติ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบาย
ของกรม และนโยบายของกองต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็ นฐานให้ เกิดแผนอื่นๆ โดย
ระบุเป็ นแนวทางกว้ างๆ สําหรับเป็ นแนวคิดในการดําเนินงาน และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการประสานการดําเนินงานเพื่อผลสัมฤทธิ์
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2. แผนกลยุท ธ์ /แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ลักษณะของแผนประกอบด้ วย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงสร้ างแผนงาน ซึง่ ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือระดับสูง เป็ นการวางแผนจัดทํายุทธศาสตร์
โดยผู้บริ หารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนระดับกลาง เป็ นการวางแผนจัดทําแผนงาน/
โครงการ โดยผู้บริ หารระดับจังหวัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้บริ หารระดับอําเภอ
และผู้บริ หารของโรงพยาบาลระดับอําเภอ หรื อระดับปฏิบตั ิการ เป็ นการจัดทําแผนกิจกรรม
โดยผู้ปฏิบตั งิ านระดับล่างสุดในพื ้นที่ระดับตําบล และหมูบ่ ้ าน
3. แผนปฏิบตั กิ าร หรื อแผนดําเนินงาน (Action Plan) ลักษณะของแผนประกอบด้ วย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัด และชื่องานและโครงการที่จะดําเนินงาน ซึ่งเป็ นการวางแผน
กิจกรรมที่จดั ทําโดยผู้บริ หารระดับล่างหรื อผู้บริ หารระดับต้ นที่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ ได้ แก่
หัวหน้ าโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพระดับตําบล ซึ่งแผนปฏิบตั ิการเป็ นแผนระยะสัน้ (1 ปี )
้
บตั ิงาน กําหนดเวลา
โดยมุ่งเน้ นผลสําเร็จของงาน/โครงการที่ทํา กําหนดวิธีทํา ขันตอนการปฏิ
และผู้ปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นการแปลงแผนงานเป็ นงานและโครงการมีขนตอนและการปฏิ
ั้
บตั ิงานอย่าง
ละเอี ย ด ทั ง้ เวลาและงบประมาณ ในภาพของผั ง ควบคุ ม กํ า กั บ งาน (Gantt Chart) /
ตารางเวลางาน (Work Schedule) ที่กําหนดทัง้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ และผู้รับผิดชอบ
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง จังหวัด และอําเภอ [19]
การจัด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ห รื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะดับ องค์ ก ร (Corporate Strategic
Planning) ในที่นี ้หมายถึง การจัดทําแผนกลยุทธ์ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ กลยุทธ์ ระดับ
องค์กร (Corporate Strategy) จะเน้ นการตอบคําถามว่า “งานอะไรที่ควรจะเข้ าไปดําเนินการ”
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ์ [20]
1. แสวงหาการมีสว่ นร่วมกับภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน
2. ผู้บ ริ ห ารให้ ค วามสํา คัญ เป็ น ผู้นํ าและพร้ อมสนับ สนุน การจัด ทํ า แผนทุก
ขันตอน
้
3. เกิดจากการมี ส่วนร่ วมของทุกหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
4. มีการนําเทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้
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5. มีทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่ชดั เจน เป็ นรูปธรรมแผน
ดี
6. การเสริ มสร้ างจิตสํานึกและพฤติกรรมด้ านสุขภาพที่ ดี โดยส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
7. การพัฒ นาระบบบริ ก ารด้ านการแพทย์ และสาธารณสุขให้ ได้ ม าตรฐาน
ตามที่กําหนดปฏิบตั ไิ ด้
8. สนับสนุนผลักดันแผนสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
9. สนับสนุนการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร ทรั พ ยากรและระบบการบริ หาร
จัดการ
วิธีการทํางาน
1. ทําแผนงานที่แบ่งบทบาทหน้ าที่ของทุกหน่วยงานหรื อทุกภาคส่วน
2.ทําแผนความต้ องการพร้ อมกรอบเวลา
3.ทําแผนงบประมาณพร้ อมกรอบเวลา
4.กําหนดตัวผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้ รับ
5.กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของแผน
แผนยุท ธศาสตร์ ได้ ม าจากการวิ เคราะห์ ส ถานภาพและศัก ยภาพของสํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทังผลการดํ
้
าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
องค์ ก รเพื่ อหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์ ก ร ได้ แก่ โครงสร้ างการบริ หารงาน การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ การงบประมาณ การพัฒนาเทคโนโลยี ตามกิจกรรมพื ้นฐานใน 4 ด้ าน คือ
การส่งเสริ มสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค และการฟื น้ ฟูสภาพ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคขององค์กร ได้ แก่ สถานการณ์
ระดับ โลก สภาพแวดล้ อ มด้ า นสัง คมและวัฒ นธรรม กฎหมายและการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
้
กษาความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกระบวนการวางแผนกล
เทคโนโลยี รวมทังการศึ
ยุทธ์ รวมทังปั
้ ญหาสุขภาพ ความคาดหวังและความต้ องการของประชาชน ประกอบกับการ
พิจารณา นโยบายระดับประเทศของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของ
หน่ วยงานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยสามารถนํ ามากํ าหนดแผนกลยุท ธ์ สํานัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ [21-22]
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1. สอดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศ และปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประเทศ
2. เชื่อมโยงหรื อสนับสนุนโครงการอื่นของรัฐบาล
3. มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการ
4. กําหนดมาตรฐาน
5. ประเมินสถานภาพ (Gap Analysis)
6. กําหนดตัวชี ้วัดเพื่อลดช่องว่าง (Indicators to fill gap)
7. กําหนดกรอบและตารางเวลาชัดเจน ฯลฯ
8.บู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระทรวงสาธารณสุข และนอกระบบ
่เกี่ยวข้ อง
กระทรวงสาธารณสุขทังหมดที
้
9.การมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
10. พั ฒ นาครบวงจร โรงพยาบาล บุ ค ลากร ยา เครื่ อ งมื อ รายได้
ความก้ าวหน้ า
11. มีความยัง่ ยืนของระบบ
12.ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ รับอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม
13. เพิ่มคุณภาพชีวิต
ตัวอย่าง การจัดทํายุทธศาสตร์ สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
วิสยั ทัศน์ “ประชาชนในพื น้ ที่ชายแดนมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี” พันธกิ จ “สร้ างเสริ มและ
พัฒนาระบบสาธารณสุขในพื ้นที่ชายแดน”
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้ รับบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอย่างทัว่ ถึง
2. พื ้นที่ชายแดนมีการจัดการระบบสาธารณสุขอย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
3. สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข มี คุ ณ ภาพมาตรฐานและเป็ นมิ ต ร (Friend
hospital)
ตัวชี ้วัดเป้าประสงค์
1. ร้ อยละของการมี ห ลัก ประกั น สุ ข ภาพและเข้ าถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของ
ประชาชน
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2.ร้ อยละของอําเภอที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ านที่มีระบบสุขภาพ
อําเภอ (District Health System) ที่เข้ มแข็ง
3. ร้ อยละของสถานบริ การสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานและบริ การที่เป็ น
มิตร
2.2 แผนกลยุทธ์ ด้านสุขภาพระดับหน่ วยงาน
หน่วยงานตามคําอธิ บายการจัดทําแผนปฏิบตั ิการกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
หน่วยงานระดับกรมหรื อเทียบเท่ากรม และหน่วยงานในกํากับ รัฐวิสาหกิจ ตามโครงสร้ าง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ กํ า หนดไว้ ในเอกสารงบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี ข องกระทรวง
สาธารณสุข ได้ แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุน
บริ ก ารสุข ภาพ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ กองทุนหลักประกัน
สุข ภาพแห่ ง ชาติ สถาบัน การแพทย์ ฉุก เฉิ น แห่ ง ชาติ กับ กองทุ น การแพทย์ ฉุก เฉิ น และ
องค์การเภสัชกรรม
2.3 แผนกลยุทธ์ ระดับส่ วนงาน
ทิศทางการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์ ของสํานักงานสาธารณสุขต้ องสอดคล้ องกับ
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยบูรณาการแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี โดยคํานึงถึงมิติทงั ้ 3 ด้ าน คือ มิติด้านวาระ (Agenda based) มิติด้านพื ้นที่ (Area
based) และมิติด้านภารกิจหน้ าที่ (Functional based) ได้ แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายผู้บริ หารระดับหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ของแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้ องกับผลผลิต กิจกรรม
และทรั พยากรที่ ใช้ กระบวนการจัดทํ าแผนกลยุท ธ์ ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้
แนวทางกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ในระดับกระทรวงสาธารณสุขเป็ นกลยุทธ์ หลัก โดย
ได้ มาจากการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและผลการ
ดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา โดยทํ า การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) เช่ น เดี ย วกั บ กระบวนการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ส่ ว นงาน คื อ สํ า นั ก งาน
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สาธารณสุขอําเภอจังหวัด โดยได้ มาจากการวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอและผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์
ปั จ จัย แวดล้ อมภายในและภายนอกองค์ ก ร การกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ /กลยุ ท ธ์
เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด และกลยุทธ์ โดยในการกําหนดเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
ของอําเภอต้ องสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ยุทธศาสตร์ ของอําเภอ
ผู้ บ ริ ห ารของสํ า นัก งานสาธารณสุข อํ า เภอ หรื อ หัว หน้ ากลุ่ม งานของสํ า นัก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ ผู้ อํ า นวยการสถานบริ ก ารระดั บ จั ง หวั ด และอํ า เภอ (CUP)
คณะกรรมการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ ระดับอําเภอ ซึ่งอยู่ในรู ปคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) ประกอบด้ วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข
อําเภอ นักวิชาการสาธารณสุขทังในโรงพยาบาลและสาธารณสุ
้
ขอําเภอ ที่มีบทบาทที่สําคัญ
คือ มีความสามารถในการถ่ายทอดกลยุทธ์จากระดับจังหวัดลงสูร่ ะดับอําเภอ เป็ นผู้มีความคิด
ริ เริ่ มเชิงกลยุทธ์ ต่อแต่ละส่วนงาน ให้ อํานาจแก่หัวหน้ าส่วนงานย่อยๆ (สถานีอนามัยหรื อ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล) มุ่งเน้ นเน้ นการมีสว่ นร่วมของทุกส่วนงานในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ มีเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถกําหนดกลยุทธ์
หลักของส่วนงาน มีการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และสนับสนุนการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละส่วนงานให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัดและระดับ
อําเภออย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 5.1 จุดหมายปลายทางการดําเนินงานด้ านสาธารณสุข
ระดับกระบวนการ /การจัดการ
ระดับประชาชน/คุณภาพ
1. ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และนําไปใช้
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เชิงบูรณาการในทุกระดับ
2. ประชาชนสามารถวางแผนและมีสว่ นร่วม 2. การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการ
ในการสร้ างสุขภาพของประชาชน
ส่งเสริมการวิจยั ในพื ้นที่ การพัฒนาระบบการ
3. ประชาชนได้ รับบริการที่มีคณ
ุ ภาพและได้ สื่อสารและการจัดการการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน
3. การพัฒนาและบริหารจัดการภาคีเครื อข่าย
4. ประชาชนพึง่ พาตนเองทางสุขภาพได้
การยึดหลักธรรมมาภิบาล
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ระดับประชาชน/คุณภาพ

ระดับกระบวนการ /การจัดการ
4. มีระบบเฝ้าระวังด้ านสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาระบบบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐาน
6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ดี
ระดับภาคี / ประสิทธิผล
ระดับพืน้ ฐาน / การพัฒนาองค์ กร
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เข้ ามามีสว่ น 1. การจัดทําข้ อมูลสารสนเทศด้ านสุขภาพที่ดี
ร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรและร่วม
ครบถ้ วน ถูกต้ อง รวดเร็ว และทันสมัย เป็ น
ดําเนินงานด้ านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั
2. ภาครัฐโดยเครื อข่าย ส่วนราชการต่างๆ มี 2. บุคลากร ทีมงาน มีความรู้ทกั ษะในการ
ส่วนร่วมสนับสนุนด้ านวิชาการ การพัฒนา บริหารจัดการและการปฏิบตั งิ าน ในการ
ด้ านสุขภาพ และสนับสนุนงบประมาณและ ดําเนินงานด้ านสาธารณสุข
ทรัพยากร การบูรณาการ การทํางานระหว่าง 3. การพัฒนาหน่วยงานให้ ได้ มาตรฐานHA
หน่วยงานและส่วนราชการ
PCA หน่วยบริหารจัดการ ให้ ได้ มาตรฐาน
3. กลุม่ ประชาสังคมผู้นําชุมชน อาสาสมัคร PMQA
สาธารณสุข กลุม่ แม่บ้าน ภาคเอกชนมีสว่ น
ร่วมในการดูแลและพัฒนาสุขภาพในชุมชน
ที่มา แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุข สสอ.วังม่วง จังหวัดสระบุรี [29]
3. แผนบริหารราชการแผ่ นดิน
3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่ างแผนและนโยบายแห่ งรัฐ
คณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งจัด ให้ มี แ ผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตลอดระยะเวลาการ
บริ หารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ ว ให้ สํานัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่ วมกันจัดทําแผนการบริ หารราชการ
แผ่นดิน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรี แถลงนโยบาย
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ต่อรัฐสภา เมื่ อคณะรัฐ มนตรี ให้ ความเห็ น ชอบในแผนฯ แล้ ว ให้ มี ผลผูก พัน คณะรั ฐมนตรี
รัฐมนตรี และส่วนราชการที่ จะต้ องดําเนิ นการจัดทํ าภารกิ จให้ เป็ นไปตามแผนการบริ หาร
ราชการแผ่นดินนัน้ (มาตรา 13)แผนการบริหารราชการแผ่นดินนี ้มีระยะเวลา 4 ปี
การจัดทําแผนการบริ หารราชการแผ่นดินนี ้ ต้ องสอดคล้ องกับแนวนโยบายพื ้นฐาน
แห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยต้ องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
- การกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนราชการหรื อบุคคลที่จะ
รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ
- ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้ องใช้
- ระยะเวลาการดําเนินการ และ
- การติดตามประเมินผล
และเมื่อมีการประกาศใช้ บงั คับแผนการบริ หารราชการแผ่นดินแล้ ว ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิ การนํายกรัฐมนตรี ร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติ
บัญญัติ (มาตรา 14)
แผนนิ ติ บัญ ญั ติ นัน้ เมื่ อ คณะรั ฐมนตรี เห็ น ชอบ ตามที่ สํ านัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนํายกรัฐมนตรี เสนอแล้ ว ให้ มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องที่
จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนันสํ
้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ั ญัตเิ พื่อให้ เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านก็ได้
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําแผนนิตบิ ญ
และให้ ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการนัน้ โดยจัดทําเป็ นแผน 4 ปี ซึ่ง
จะต้ องสอดคล้ องกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
การกําหนดงบประมาณแต่ละปี ให้ ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการแล้ ว
ให้ สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสําเร็ จในแต่ละ
ภารกิจ ตามแผนปฏิบตั ิราชการดังกล่าว (ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้ เสนอแผนปฏิบตั ิราชการ
ในภารกิจใด หรื อภารกิจใดไม่ได้ รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณสําหรับภารกิจนัน)
้ และเมื่อสิ ้นปี งบประมาณให้ ส่วนราชการจัดทํารายงาน แสดง
ผลสัมฤทธิ์ ของแผนปฏิบัติราชการประจํ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี ใ้ ห้ ระบุสาระสําคัญ
เกี่ยวกับ
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- นโยบายการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ
- เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้ องใช้
การปรับแผนปฏิบัติราชการจะกระทํ าได้ เฉพาะในกรณี ที่งานหรื อภารกิ จใดไม่อาจ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรื อหมดความจําเป็ นหรื อไม่เป็ นประโยชน์ หรื อหาก
ดําเนินการต่อไปจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเกินความจําเป็ น หรื อมีความจําเป็ นอย่างอื่นอันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบตั ิราชการเมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติ
อนุมตั ิให้ ปรับแผนปฏิบตั ิราชการแล้ ว ให้ ดําเนินการแก้ ไขแผนการบริ หารราชการแผ่นดินให้
สอดคล้ องกันด้ วย
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ระบบสุขภาพของไทยได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับการกําหนดนโยบายสุขภาพ จากในระยะเริ่ มแรกที่จํากัดอยู่เฉพาะเรื่ องนโยบาย
เกี่ยวกับระบบบริ การสาธารณสุขและจํากัดการกําหนดนโยบายเฉพาะในกลุ่มผู้บริ หารและ
นักวิชาการระดับสูง โดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาเริ่มขยายไปสูน่ โยบายที่เกี่ยวกับ
ปั จจัยนอกระบบสาธารณสุข เช่น เรื่ องปั จจัยที่มีผลร้ ายต่อสุขภาพ และนักวิชาการในระดับ
ต่างๆ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในกระบวนการทางนโยบาย จนในปั จจุบนั บทบาทของประชาสังคม
ในกระบวนการนโยบายก็ ได้ รับ การยอมรั บ มากขึน้ (คณะกรรมการปฏิ รูป ระบบสุข ภาพ
แห่ งชาติ : 2545) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงกระบวนทัศ น์ แ ละแนวความคิด ของ
ผู้บ ริ ห ารและกลุ่ม ผู้มี ผ ลประโยชน์ ด้านนโยบาย ส่งผลให้ เกิ ดความเปลี่ย นแปลงทัง้ ในเชิ ง
โครงสร้ างและการดํ า เนิ น งานขององค์ ป ระกอบในระบบสุข ภาพ ทั ง้ ด้ า นการให้ บริ ก าร
รักษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค
นอกจากแนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ต่ อ รั ฐ สภาแล้ ว นโยบายสาธารณะที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทยจะปรากฎในรู ป ของมติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็ นนโยบายสาธารณะที่สําคัญและมีผล
ต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง และที่สําคัญคือการเรี ยกชื่อของนโยบายดังกล่าวว่าเป็ นแผนทัง้
ที่ มี คุณ สมบัติพื น้ ฐานสอดคล้ อ งกับ องค์ ป ระกอบของนโยบายสาธารณะทุก ประการ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผน
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3.2 แผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
ที่ ผ่ า นมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ พัฒ นาแผนสุข ภาพแห่ ง ชาติ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
แผนพัฒ นาแผนพัฒ นาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนพัฒ นาสุขภาพ พ.ศ.
2503 เริ่ มใช้ กลวิธีการพัฒนาชุมชนในการปรับปรุ งสุขาภิบาลหมู่บ้านจนปั จจุบนั ซึ่งปั จจุบนั
ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบสุ ข ภาพหลายประการ เช่ น การ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างประชากรที่ เข้ า สู่สัง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งรวดเร็ ว รู ป แบบของโรคที่
เปลี่ ย นแปลงไป ปั ญ หาสุข ภาพจากอุบัติ เหตุ ภัย พิ บัติแ ละภัย สุข ภาพ ปั ญ หาการจัด การ
กํ าลังคนด้ านสุขภาพ ปั ญ หาการบริ ห ารจัดการระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพ ปั ญ หา
ความรู้ ด้านสุขภาพของประชาชนที่ยงั ไม่เพียงพอในการป้องกันปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ กระทรวง
สาธารณสุขจึงจําเป็ นต้ องวางแผนเพื่อเตรี ยมรับมือกับปั ญหาด้ านสุขภาพดังกล่าว ประกอบ
กับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ สิ ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2559
แล้ ว ดังนัน้ เพื่อให้ การดําเนินงานพัฒนาด้ านสุขภาพเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทํางานจึง
จัดทําร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับนีเ้ ป็ นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี อยู่ภายใต้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และสอดรั บ กั บ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี ในข้ อ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน และข้ อ
4 ยุท ธศาสตร์ การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเที ยมกัน ทางสังคม ซึ่งจะเป็ นกลไก
เชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวให้ สามารถนําสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม พร้ อมทัง้
ได้ ยึดกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) การปรับโครงสร้ างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้ านสาธารณสุข ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 และกรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้ านสาธารณสุข ซึง่ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 12 นี ้ เป็ น ช่ ว งระยะเวลาของการปฏิ รูป ประเทศในระยะ 5 ปี แ รก และจะเป็ น การ
วางรากฐานของระบบสุขภาพให้ เข้ มแข็ง มีเอกภาพ สามารถต่อยอดให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับต่อ ๆ ไป จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ดงั นี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เร่งการเสริ มสร้ างสุขภาพคนไทยเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมลํ ้าในระบบบริการสุขภาพ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พัฒ นาและสร้ างกลไกเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การ
กําลังคนด้ านสุขภาพ และ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาและสร้ างความเข้ มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขได้ พฒ
ั นาแผนสุขภาพแห่งชาติโดยยึดหลักการ ดังนี ้
1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กัน
2. คนเป็ นศูนย์กลางและภาคีการพัฒนามีสว่ นร่วมทุกขันตอน
้
3. สร้ างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ
4. พัฒนาสูว่ ิสยั ทัศน์ ปี พ.ศ.2570
การกลับสูค่ วามสมานฉันท์ภายใต้ สญ
ั ญาประชาคมใหม่ การสร้ างความเข้ มแข็งของ
โครงสร้ าง กลไกและกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อการอยูร่ ่วมกัน
ในสังคมอย่างสงบสุข ปลอดภัยและมัน่ คง
3.3 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพในระดับจังหวัด
คําว่า “บูรณาการ (Integration) หมายถึงการนําสิง่ ที่แยกกันมารวมเข้ าเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกันจนเกิดองค์รวม จังหวัดถือเป็ นพื ้นที่สําคัญในการนํานโยบายและยุทธศาสตร์ รัฐบาล
้
และหน่วยงานกระทรวง/กรมไปปฏิบตั ใิ ห้ สอดคล้ องกับบริ บทของพื ้นที่ ซึง่ ในพื ้นที่จงั หวัดนันมี
การดําเนินงานหลายภาคส่วน ได้ แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลางศูนย์เขตต่างๆที่ตงอยู
ั ้ ่ ใน
พื ้นที่จงั หวัด หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อําเภอ) หน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น(
อบจ./ อบต./ เทศบาล/เมืองพัทยา) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรพัฒ นาสังคม
ภาคประชาสังคม และประชาชน [8] สําหรับการพัฒนาด้ านสาธารณสุขในวิธีคิดแบบใหม่นนั ้
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยมากมายจึงต้ องใช้ การบูรณาการเป็ นกลไกสําคัญ [9]
3.3.1 การวางแผนแบบบูรณการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 บัญญัติให้ ส่วนราชการปฏิบตั ิ (มาตรา 9 (1)) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วน
ราชการต้ อ งจัด ทํ า แผนปฏิ บัติ ราชการไว้ เป็ นการล่ ว งหน้ า และกรณี ที่ ภ ารกิ จ ใดมี ค วาม
เกี่ ยวข้ องกับหลายส่วนราชการหรื อเป็ นภารกิจที่ใกล้ เคียงหรื อต่อเนื่องกัน ให้ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องนันกํ
้ าหนดแนวทางการปฏิบตั ิราชการเพื่อให้ เกิด การบริ หารราชการแบบบูรณาการ
ร่ วมกัน โดยมุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐโดยให้ ส่วนราชการมีหน้ าที่สนับสนุนการ
ปฏิ บัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด หรื อหัวหน้ าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพื่ อให้ การ
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บริ หารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรื อในต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี สามารถใช้ อํานาจ
ตามกฎหมายได้ ครบถ้ วน ตามความจําเป็ นและบริหารราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา
10) ซึง่ ดังนัน้ การพัฒนางานสาธารณสุขที่ผ่านมาได้ ดําเนินงานตามแนวคิดสาธารณสุขเพื่อ
คนทุกคนทุกภาคี (Health for All) คนทุกคนทุกภาคีต้องร่ วมมือในการพัฒ นาสาธารณสุข
(All for Health) จึงต้ องดําเนินการวางแผนแบบบูรณาการ
การวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายในระบบราชการ [10]
1) จัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้ องถิ่น ให้ มีขอบเขต อํา นาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒ นา
ประเทศ รวมทังถ่
้ ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจและทรัพยากรจากส่วนกลางลงสู่ระดับ
ปฏิบตั กิ ารในเขตพื ้นที่
2) ออกแบบระบบบริ ห ารราชการสํ า หรั บ พื น้ ที่ เฉพาะ เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาที่
เกิดขึน้ ในแต่ละพื น้ ที่ ทัง้ ปั ญ หาด้ านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เช่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การบริหารกลุม่ จังหวัดที่ตดิ กับชายแดน พื ้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการบริ หารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยสนับสนุนให้ จงั หวัด/กลุ่มจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็ นการเฉพาะและอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
พื ้นที่
ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคระดับประเทศ[11]
กรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศกําหนดดัชนีสร้าง
เสริ มสุขภาพระดับประเทศมุ่งเน้น
 แผนบูรณาการพืน้ ที ่ (Integrate plan)
 การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building)
 การพัฒนาบริ การปฐมภูมิ (PC development)
โครงสร้างในรู ป “คณะกรรมการร่ วม” ระหว่างกสธ. สปสช. และอปท. ทุกระดับ
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบ กสธ. (Non UC) งบบริ การ PP สปสช. งบสร้างเสริ ม
สุขภาพของ สสส. งบท้องถิ่ น และงบแหล่งอืน่ ๆ เช่น องค์การต่างประเทศ มูลนิ ธิ ฯลฯ
2. ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาสุขภาพระดับพืน้ ที ่
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“แผนบู รณาการ” โดยบู รณาการ การใช้ท รัพ ยากร ทั้ง งบประมาณ กํ า ลัง คน
ความรู้และศักยภาพของหน่วยงาน มี แผนบูรณาการ PP ทุกระดับ (จังหวัดอํ าเภอตํ าบล)
เพื ่ อ ให้ เห็ น ภาพรวมการบริ หารงบประมาณบู ร ณาการ ด้ า นการกํ า กับ ติ ด ตาม และ
ประเมิ นผลโดยมี คณะกรรมการจากหลายส่วน เป็ นผู้พิจารณา/เห็ นชอบแผนพัฒ นาที ม
ติ ดตามและประเมิ นผล ( M&E team) ระดับเขต
3.3.2 ผู้มีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผน
ผู้มีสว่ นร่วมในกระบวนการวางแผนแบบบูรณาการ ได้ แก่
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการเป็ น
ผู้นําการพัฒนาจังหวัดผู้นําการประชุมยุทธศาสตร์ จงั หวัดแบบบูรณาการ คาดหวังให้ ผ้ นู ําเห็น
ความสําคัญในงานด้ านสาธารณสุข ชี ้นําให้ สมาชิกผู้เข้ าประชุมทุกภาคีเครื อข่ายร่ วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่ วมดําเนินการและร่วมประเมินผล ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาวะในพื ้นที่จงั หวัด และ
กลุม่ จังหวัด
2. หัวหน้ าสํานักงานจังหวัด หรื อ หัวหน้ างานแผนงาน สํานักงานจังหวัด เป็ นผู้
มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานฝ่ ายเลขานุการบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
3. หัว หน้ า ส่ว นราชการอื่ น ๆ เช่น ประชาสัม พัน ธ์ จังหวัด ศึก ษาธิ ก ารจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงมนุษย์จงั หวัด แรงงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด ปศุ
สัตว์จงั หวัด พาณิชย์จงั หวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ขนส่งจังหวัด เป็ นต้ น มีบทบาทเป็ นผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียในงานด้ านสุขภาพและความอยู่ดีมีสขุ ของประชาชน เช่น เรื่ องไข้ หวัดสายพันธุ์
ใหม่
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทเป็ นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขใน
ระดับจังหวัด เป็ นผู้นําทางด้ านสาธารณสุขที่จะผนึกกําลังของหน่วยงานสาธารณสุขทุกหน่วย
้
ในพื ้นที่จงั หวัดทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหัวหน้ าส่วนราชการต่างๆ รวมทังภาคี
เครื อข่ายทุกภาคส่วน เป็ นแกนนําการบูรณาการแผน/ยุทธศาสตร์ สขุ ภาพ การนําเสนอปั ญหา
สาธารณสุขในเวทีจงั หวัด
5. หัว หน้ า กลุ่ม งานพัฒ นายุท ธศาสตร์ ส าธารณสุข สํ า นัก งานสาธารณสุข
จังหวัด มี บ ทบาทเป็ น ฝ่ ายวิชาการด้ านการวางแผน/ยุท ธศาสตร์ สุขภาพในระดับ จังหวัด
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ประมวล/เตรี ยมข้ อมูลปั ญหาสุขภาพสําคัญของพื ้นที่ การแปลงนโยบายและแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
การติดตามประเมินผล ตลอดจนการสื่อสารนโยบาย/ยุทธศาสตร์ กบั ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง
6. หัวหน้ ากลุ่ม งานอื่ น ๆ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี บทบาทเป็ น ฝ่ าย
วิชาการผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น การป้องกัน/ควบคุม โรคไข้ ห วัด ใหญ่ สายพัน ธุ์ใหม่จะ
เกี่ยวข้ องกับ กลุม่ งานควบคุมโรค กลุม่ งานส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นต้ น
7. ตัวแทนภาคเอกชนมีบทบาทเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการพัฒนาสุขภาพ เช่น
ผู้ แทนหอการค้ า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน/คลิ นิ ก เอกชน สมาคมผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น
8. ตัวแทนสื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ในระดับมวลชน
(Mass Media)ทั ง้ ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ องถิ่ น อั น จะช่ ว ยในการให้ สุ ข ศึ ก ษา การ
ประชาสัมพันธ์ แจ้ งข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน ซึง่ ประสบการณ์จากการป้องกัน/ควบคุมโรค
ไข้ หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
9. ตัว แทนประชาสัง คม / ประชาชน ถื อ เป็ น ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการเป็ น
พื ้นฐานการพัฒนาด้ วยประชาสังคม (Civil Society) ประชาชนถือเป็ นเป้าหมายหลักของการ
พัฒ นา คาดหวังประชาสังคมเข้ ม แข็ งมี ก ารสะท้ อ นปั ญ หา การประชาพิ จ ารณ์ และนํ า
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ /แผนไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทางสุขภาพ
(Self Reliance) และเป็ นพลังสําคัญร่วมสร้ างสุขภาวะของประเทศ
10. ตัวแทนนักการเมืองนักการเมืองทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับชาติ ถือเป็ นผู้แทน
ประชาชน มีบทบาทในการสะท้ อนปั ญหาประชาชน/พื ้นที่ให้ หน่วยงานรัฐได้ แก้ ไขปั ญหาและ
พัฒนาให้ ถกู ทิศทาง นอกจากนี ้พบว่านักการเมืองมักจะเป็ นผู้กว้ างขวาง และมีอิทธิพลในการ
นํ า ประชาชนพัฒ นา ตลอดจนมี ศักยภาพในการแสวงหางบประมาณในการพัฒ นาพื น้ ที่
คาดหวังให้ นกั การเมืองเห็นความสําคัญต่อปั ญหาสุขภาพ ชี ้นําและให้ การสนับสนุนการแก้ ไข
ปั ญหาสุขภาพในทุกรูปแบบ
11. ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs เช่น มูลนิธิต่างๆ องค์กรพัฒนาสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ที่มงุ่ สร้ างสรรค์พฒ
ั นาประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยไม่ม่งุ ผล
กําไร
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12.ตัวแทนองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อบจ. อบต.เทศบาล กทม. และเมือง
พัท ยา) เป็ น หน่ ว ยงานที่ ก ฎหมายระบุ ให้ ดูแ ลสุข ภาวะคนในท้ อ งถิ่ น โครงสร้ างพื น้ ฐาน
สิง่ แวดล้ อม ต่างๆ ที่เป็ นปั จจัยเอื ้อต่อการมีสขุ ภาพดี
3.2.3 ปั ญหาของแผนบูรณาการของประเทศ
การตังรั
้ บปั ญหาสุขภาพเพียงลําพังของหน่วยงานสาธารณสุขเพียงหน่วยเดียว การ
พัฒ นาแบบแยกส่วนต่างคนต่างทํ า ขาดการประสานบูรณาการอย่างแท้ จริ ง ปั ญ หาการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาหลายทศวรรษข้ อมูลปรากฏเชิงประจักษ์ ซึง่ พบจากปั ญหาการวิจยั ดังนี ้
คือ[12]
ั้
ทําให้ การพัฒนาการ
1. แนวคิดและทฤษฎีไม่สามารถแปลงไปสู่ปฏิบตั ิได้ ทงหมด
วางแผนมี ค วามขัด แย้ งระหว่า งทฤษฏี แ ละการปฏิ บัติ เช่ น ทฤษฎี ต้ อ งการแผนสมบูรณ์
(Comprehensive Plan) แต่ธรรมชาติของแผนมีความเปลี่ยนแปลง (dynamic) เป้าหมายและ
วิธีการมีการปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับบริ บท จึงทํ าให้ แผนสมบูรณ์ เต็มร้ อยทัง้ หมดไม่ได้
ในทางทฤษฎีต้องการแผนแบบบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคฝ่ ายในทุก
ขันตอน
้
แต่หน่วยงานที่ต้องประสานนันมี
้ มากและหลายระดับ ประกอบกับห้ วงระยะเวลาใน
การจัด ทํ าแผนเร่ งรั ด หน่ ว ยงานยึด เป้าหมายและงบประมาณองค์ ก รเป็ น หลัก ไม่ได้ ยึด
เป้าหมายในพื ้นที่ จึงทําให้ กระบวนการบูรณาการไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
2. การบริ หารงานที่ทับซ้ อน การแบ่งส่วนราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วน
ท้ อ งถิ่ น แม้ จ ะมี ภ ารกิ จ ตามกฎหมายที่ ชัด เจน แต่ก ารดํ า เนิ น งานจริ งยังมี ค วามซํ า้ ซ้ อ น
จําเป็ นต้ องใช้ กลไกการบูรณาการกัน เช่น กรณีสมมติการแก้ ไขปั ญหาไข้ หวัดสายพันธุ์ใหม่นี ้
เป็ นต้ น ส่ ว นกลางต้ อ งชี น้ ํ า แนวปฏิ บัติ ที่ ชัด เจน ส่ ว นภู มิ ภ าคต้ อ งเป็ นแกนหลัก ในการ
ปฏิบตั ิงานในจังหวัด เพื่อจะบูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแก้ ไข
ปั ญ หาร่ วมกัน และส่วนท้ องถิ่นซึ่งรับผิดชอบพืน้ ที่และมีความเป็ นอิสระควรเข้ ามาร่ วมนํ า
นโยบายของรัฐบาลราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไปปฏิบตั ิให้ เกิดผลในพื ้นที่รับผิดชอบ ให้
เป็ นไปตามหลักการของ Agenda /Function / Area Participations แต่ปัญหาในการปฏิบตั ิ
จริ ง ปรากฏว่ า ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด ยัง มี มุ ม มองว่ า แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมด้ าน
สาธารณสุข เป็ นงานประจํามีงบประมาณตามภารกิจ Function อยู่แล้ ว หรื อไม่สอดคล้ องกับ
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดโดยตรง ด้ วยเหตุนีท้ ําให้ งบประมาณงานด้ านสาธารณสุขจึง
ได้ รับไม่เท่าที่ควร
3. ปั ญหาสุขภาพพื ้นที่ไม่เด่นชัด สถานการณ์ ปัญหาด้ านสุขภาพเป็ นปั ญหาของ
จังหวัดหรื อไม่นัน้ เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากงบยุท ธศาสตร์
พัฒ นาจังหวัดแบบบูรณาการ ด้ วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่วนใหญ่ มกั ทําแผนงาน/
โครงการ/กิ จกรรม แบบเดิมที่เคยปฏิบัติทําให้ ถูกมองว่าเป็ นปั ญ หาทั่วไป จึงยังไม่สามารถ
ผลักดันให้ ภาคีเครื อข่ายในจังหวัด ให้ คณ
ุ ค่าแก่งานสาธารณสุขในลักษณะงานเฉพาะพื ้นที่
หรื องานมีความสําคัญต่อพื ้นที่สงู
4. งานด้ านสาธารณสุขส่วนใหญ่ เป็ นนามธรรมเห็นผลไม่ชดั เจน ทําให้ งานด้ าน
สาธารณสุขที่ได้ รับงบประมาณจากงบบูรณาการของจังหวัดไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็ นงาน
ป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และการกีฬา/ เศรษฐกิจ ที่เห็นผลในระยะ
สัน้ แต่การพัฒนาส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ มแข็งด้ านสุขภาพส่วนใหญ่เป็ นนามธรรมเห็นผลใน
ระยะยาวจึงมักได้ รับการสนับสนุนไม่เท่าที่ควร
5. วัฒนธรรมการทําแผนโดยส่วนราชการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สขุ ภาพแบบ
บูรณาการของจังหวัดส่วนใหญ่ยงั เป็ นไปในลักษณะของบูรณาการหน่วยงานราชการเป็ นหลัก
ภาคี เครื อ ข่ า ยอื่ น มี ส่ ว นร่ ว มแต่ ไม่ ม ากนัก เนื่ อ งจากความเร่ ง รั ด ด้ า นเวลา และความไม่
เพียงพอของงบประมาณในการจัดกระบวนการมีสว่ นร่วม
6. งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สขุ ภาพมาจากหลายแหล่ง
สําหรับในภาคีด้านสุขภาพเองงบส่วนใหญ่ มาจากสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) งบจากเงินบํารุงของหน่วยงานบริ การสาธารณสุขและงบจากกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี ้มีงบยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทัง้ งบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น(อปท.) ได้ แก่ องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์ การบริ หารส่วน
ตําบล (อบต.) เทศบาล ตลอดจนงบบริ จาคจากประชาชน เหตุนี ้จึงมีความจําเป็ นต้ องบูรณา
การให้ เห็นภาพรวมซึง่ เป็ นเป้าหมายร่วมกัน และมีแผนเป็ นเครื่ องมือในการประสานแผนและ
ติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาในการวางแผนเร่งรัดแต่ไม่สอดรับกัน ระยะเวลาในการจัดทําแผนมัก
ถูกสั่งการอย่างเร่ งรัดเป็ นเหตุหนึ่งทํ าให้ แผนขาดคุณ ภาพ และจําเป็ นต้ องใช้ กระบวนการ
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จัดทําโดยภาคราชการซึ่งผู้ว่าราชการสามารถสัง่ การได้ เป็ นหลัก นอกจากนีก้ ารบูรณาการ
แผนระหว่างราชการส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่นมีช่วงระยะเวลาไม่สอดรับกัน กล่าวคือแผนของ
ท้ องถิ่นจะเสร็ จเร็ วกว่า ทําให้ กระบวนการการบูรณาการงานด้ านสาธารณสุขไม่เป็ นไปอย่าง
พร้ อมเพียง
8. ระบบข้ อมูลที่ ใช้ ในการวางแผน ยังไม่ส่งผลให้ แผนมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ
ระบบข้ อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ เพื่อการวางแผน เช่น ข้ อมูลความจําเป็ นพื ้นฐาน(จปฐ.) ข้ อมูล
กชช 2ค. ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สัง คม อื่ น ๆ ยัง ไม่ ทํ า ให้ จัง หวัด วางแผนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพประสิท ธิ ผล ซึ่งอาจสืบเนื่ องมาจากการเร่ งรัดเวลาในการจัดเก็ บข้ อมูลทํ าให้
ข้ อมูลไม่มีคณ
ุ ภาพเท่าที่ควร
9. การเพิ่ ม กระบวนการทางสัง คม ในการวางแผนจัง หวัด แบบบู รณาการมี
วัต ถุป ระสงค์ ให้ แ ผนตอบสนองต่อ ปั ญ หาของพื น้ ที่ แ ละความต้ อ งการของประชาชน จึ ง
กําหนดให้ มีกระบวนการประชาพิจารณ์ กําหนดให้ ปัญหามาจากพื ้นที่ การใช้ แผนชุมชน การ
ทําประชาคม การกํ าหนดประชามติ ร้ อยละ 75 ของครอบครัว แม้ จะมองว่าเป็ นการเพิ่ม
คุณ ภาพแผน เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่ วม แต่ในนัยหนึ่งมองว่าเป็ นการเพิ่มภาระงานให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบจัดทําแผนโดยงบประมาณดําเนินงานไม่ได้ เพิ่มขึ ้น
10. แผนมีจํานวนมากส่งผลให้ คณ
ุ ภาพแผนตํ่า การจัดทําแผนมากๆ ประเภท ใน
เวลาจํ ากัดเป็ นภาระต่อนัก วิเคราะห์ น โยบายและแผนเป็ น อย่างยิ่ง ยิ่งแผนมี จํ านวนมาก
ประเภทเท่าใดภาระจะเพิ่มเป็ นเงาตามตัว และเมื่ อมีภาระมากเกิ นไปคุณ ภาพแผนจะลด
ตํ่ า ลงนอกจากนี ภ้ าระงานที่ ห นัก เป็ น สาเหตุห นึ่ งทํ าให้ บุค ลากรไม่มี เวลาในการวิเคราะห์
นโยบายและแผนซึ่ ง เป็ นภารกิ จ หลัก อัน มี ผ ลต่ อ การแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
3.3.4 แนวทางการจัดทําแผนแบบบูรณาการ
หลักการในการวางแผนนันในเบื
้
้องต้ นควรวางแผนองค์รวมก่อนเพื่อทราบปั ญหาใน
ภาพรวม (Overviews) แต่ในทางปฏิบตั ิการวางแผนองค์รวมมักถูกละเลย เรามักจะวางแผน
เฉพาะด้ านสาธารณสุขเพียงด้ านเดียว แม้ จะคิดครอบคลุมทุกด้ านแต่คงจํากัดในกรอบภาพ
แนวดิง่ ไม่เห็นภาพเชื่อมโยงกับสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ
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แนวคิดเชิงนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุมการพัฒนาทุก
ด้ าน และมี ความเชื่อมโยงทัง้ ระดับชาติ ภาค จังหวัด อําเภอ ท้ องถิ่ น ตําบล หมู่บ้าน เปิ ด
โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ได้ แก่ ประชาคมจั ง หวั ด และองค์ ก รระดั บ จั ง หวั ด
ประกอบด้ วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้ องถิ่น ภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และชุมชน มีสว่ นร่วมแสดงความเห็น ให้
ข้ อเสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในกระบวนการจัดทําแผนทุกขันตอน[13]ดั
้
งนัน้ กรอบความคิด
การบูรณาการของผู้เกี่ยวข้ องทุกระดับจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการบูรณาการ
การจั ด ทํา ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาสุ ข ภาพแบบบู ร ณาการ สํ านัก งานสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งเป็ นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในพื ้นที่จงั หวัดที่มีความสําคัญในการ
วางแผน จากการสอบถามความคิดเห็ น หัวหน้ ากลุ่ม งานพัฒ นายุท ธศาสตร์ สาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปรากฏว่าการจัดทําแผนสุขภาพอย่างบูรณาการอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก ร้ อยละ 75 ยังมีบางจังหวัดยังไม่ได้ ดําเนินการ(ร้ อยละ 4.76) [14] เป็ นข้ อมูล
ที่สะท้ อนให้ ทกุ จังหวัดต้ องดําเนินการบูรณาการแผน/ยุทธศาสตร์ สขุ ภาพอย่างจริ งจัง เพื่อให้
เกิดภาพการดําเนินงานทัว่ ทังองค์
้ กรตามหลักการพัฒนาระบบราชการ[15]
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมาการพัฒนาคุณภาพระบบราชการที่เรี ยกว่า “PMQA”ได้
นํ า เทคนิ ค การวางแผนมาใช้ เช่ น PCDA (Plan-Do-Check-Act) และ ADLI (ApproachDeployment-Learning-Integration)ซึ่ ง เน้ นการบู ร ณาการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
กระทรวงสาธารณสุข ได้ กํ า หนดให้ ก ารบูรณาการเป็ น ตัว ชี ว้ ัด ในรายงาน e-inspection ที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้ องดําเนินการ[15]อย่างไรก็ตาม แนวคิดด้ านการบูรณาการได้
ถูกยกมาเป็ นแนวทางโดยตลอด แต่ไม่สามารถบริหารจัดการให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทังหมดได้
้
เข้ า
มามีสว่ นร่วม หรื อแม้ แต่จะรู้บทบาทตนเองว่าเป็ นผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง [17]นับว่าเป็ นจุดอ่อนของ
การบูรณาการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ ส่มุ ตัวอย่างจังหวัดเพื่อศึกษารายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล หรื อ รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขจังหวัด (คปสจ.) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ผลพบว่า การบูรณาการงาน
สาธารณสุ ข ภาพรวมยั ง ไม่ เด่ น ชั ด การดํ า เนิ น งานส่ ว นใหญ่ เป็ นภารกิ จ ของกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น เทศบาล ซึง่ มีลกั ษณะแบ่งเป็ นงานๆ เป็ นแนวดิ่ง
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เนื อ้ หายังคงเป็ นรายงานการประชุมประจํ าเดือนของหน่วยงาน ยังไม่สะท้ อนภาพปั ญ หา
สุขภาพทังจั
้ งหวัด และยังไม่มีการบูรณาการในระดับระนาบอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นต้ องสร้ างให้ การบูรณาการเป็ นกลไกที่ต้องปฏิบตั ิเป็ นค่านิยม
และปั จจัยร่วมต่างๆ ดังนี ้
การเห็น ร่ วมกั น และให้ คุ ณ ค่ าร่ วมกั น สํานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุขได้
พั ฒ นากรอบยุ ท ธศาสตร์ ง านสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคโดยใช้ แผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map)[18]ซึง่ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ นี ้นับเป็ นเป้าหมายของ
ทุ ก ภาคี ซึ่ ง จะเกิ ด ความเห็ น ร่ ว ม (Share Vision) และให้ คุ ณ ค่ า ร่ ว ม (Share Value) เสริ ม
การบูรณาการในการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพให้ เข้ มแข็งขึ ้น
สั งคมเข้ ม แข็ง การมี ส่วนร่ วมเป็ น กระบวนการตามหลักธรรมมาภิบ าลและหลัก
ประชาธิปไตย ซึง่ เป็ นทิศทางการพัฒนาระบบราชการที่พึงประสงค์[19] แต่จากการวิจยั เรื่ อง
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการกํ าหนดนโยบายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 :
ศึกษาเฉพาะกรณีการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ[20] ปรากฏว่า ภาพรวมโอกาสในการ
เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานชุดต่างๆ เพื่อการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บู รณาการ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.21 จัด อยู่ในระดับ ปานกลางเท่ า นัน้ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารจัด
กระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของประชาชนเพื่อก้ าวสู่การพัฒนาเป็ น
ประชาสังคมที่เข้ มแข็ง
การมี ผ้ ู นํ าเข้ ม แข็ ง และมี ท รั พ ยากรสาธารณสุ ข การบูรณาการแผนในระดับ
จังหวัดเป็ นกลยุท ธ์ ในการกํ าหนดนโยบายและการนํ านโยบายไปสู่ป ฏิบัติ[21] เป็ นกลไก
สําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด[22]ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา
เป็ นลําดับ แต่การดําเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่เป็ นเอกภาพเท่าที่ควร [23] เป็ น
ที่มาของการปรับปรุ งกฏหมายพระราชบัญ ญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543
(แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550[24] กําหนดให้ จงั หวัดเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ สามารถเสนอขอ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณได้ เช่นเดียวกับกรมในส่วนกลาง สําหรับในด้ านการบริ หาร
จัดการนัน้ รัฐบาลมีนโยบายให้ มีการพัฒนาระบบบริ หาร[25]โดยการพัฒนาการบริ หารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกําหนดให้ มีการวางแผนจากแผนชุมชนและการมีส่วน
ร่ วมจากประชาชนเป็ นกระบวนการสําคัญ แต่จากการศึกษาการจัดทําแผนพัฒ นาจังหวัด
ปี งบประมาณ พ.ศ.2552 [26] ปรากฏว่าใช้ ระยะเวลาที่เร่ งรัด และงบประมาณที่ จัดสรรให้
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เพียงร้ อยละ 1 ของวงเงินรายจ่ายประจําปี เท่านัน้ ทําให้ แผนขาดประสิทธิ ภาพ เช่นเดียวกับ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 การพัฒนางานสาธารณสุขในพื ้นที่จงึ ก้ าวหน้ ายากเท่าที่ควร
ความร่ วมมื อ ที่ ดี ร ะหว่ างองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและหน่ วยงาน
สาธารณสุขการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีผลให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น เข้ ามามี บทบาทในการพัฒ นาสุขภาพและปั จจัยแวดล้ อมในท้ องถิ่ น ทัง้ โครงสร้ าง
พื น้ ฐาน เศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และสิ่ งแวดล้ อมตามธรรมชาติ ตลอดจนวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ม ากยิ่ ง ขึ น้ ถื อ เป็ นปั จ จัย บวกที่ ช่ ว ยเสริ ม งานด้ า นสาธารณสุข
นอกจากนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังมีงบประมาณเป็ นของตนเอง และมีความเป็ นอิสระ
ในการตัดสินใจ กอปรกับงานสาธารณสุขมีแต่คณ
ุ ไม่มีโทษ หากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ดําเนินการได้ ดีจะเกิดผลดีต่อประชาชนในพื ้นที่ซึ่งเป็ นฐานเสียงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ยัง ไม่ มี ค วามพร้ อมด้ านบุ ค ลากรสาธารณสุ ข จึ ง
จําเป็ นต้ องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขในพื ้นที่
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ จดั การประชุมโดยมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจากทัว่ ประเทศ
ส่วนใหญ่ เป็ น นัก สังคมสงเคราะห์ และพยาบาลวิชาชี พ ได้ มี การนํ าเสนอตัวอย่างที่ ประสบ
ผลสําเร็ จในการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงราย ปทุมธานี ร้ อยเอ็ด
ชุมพร พบปั จจัยสําคัญที่ทําให้ งานสําเร็ จคือ การใช้ ความร่วมมือจากสหวิชาชีพนอกจากนี ้ การ
ที่ ผ้ ูว่าราชการจังหวัด ให้ ค วามสํ า คัญ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ข้ อ เท็ จ จริ งเชิ งประจัก ษ์ ในช่วงการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโครงการเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand) ที่พบว่าจังหวัดที่
มีการดําเนินงานก้ าวหน้ ามีปัจจัยมาจากการได้ รับการสนับสนุนจากผู้วา่ ราชการจังหวัด ทําให้
การประสานบูรณาการระหว่างกระทรวงต่างๆ และภาคีเครื อข่ายที่ เกี่ ยวข้ องได้ เป็ นอย่างดี
[27]
ภาพรวมทัว่ ประเทศพบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดและการดําเนินงานแบบบูรณาการ มี
ความสัม พัน ธ์ กับ ความสํ า เร็ จ ในระดับ ปานกลาง[28] เท่ า นัน้ แต่ก ลไกบู รณาการที่ เป็ น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง สํานักงาน
้
มีการใช้ ประโยชน์กลไก
ป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันควรได้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อการบูรณาการให้ มากขึ ้น[29] ผลจากงานวิจยั มีข้อเสนอว่า
การบูรณาการจําเป็ นสําหรับการพัฒนานโยบายด้ านสาธารณสุขและการนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิใน
ทุกขันตอนดั
้
งนันควรอาศั
้
ยเวทีการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการเป็ นเวที
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ประสานเชื่ อ มโยงงานสาธารณสุข ให้ เชื่ อ มต่ อ กับ งานมิ ติ อื่ น ๆ ทัง้ เศรษฐกิ จ สัง คม และ
การเมืองนัน้
สรุ ป
การวางแผนคือการกําหนดกรอบที่จะทํา การวางแผนจะทําให้ ช่วยระดมทรัพยากรได้
อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิ ภาพ ทําให้ สามารถควบคุมกํากับงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ั ้ แผนระดับชาติ คือ กิจกรรมหรื องานที่กําหนดว่าจะทําในระดับประเทศ ส่วนมากจะ
ที่ตงไว้
ผูกพันอยู่กับงบรายรับที่รัฐสามารถเก็บภาษี ได้ ในปี นนๆแผนระดั
ั้
บชาติ คือ แผนยุทธศาสตร์
เพื่ อ การพั ฒ นา แก้ ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ ของประเทศกรอบความคิ ด ของแผนบู ร ณาการ มี
้ บชาติ ภาค
ผู้เกี่ยวข้ องทุกระดับ เพื่อครอบคลุมการพัฒนาทุกด้ าน และมีความเชื่อมโยงทังระดั
จังหวัด อําเภอ ท้ องถิ่นตําบล หมู่บ้าน เปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ แก่ ประชาคม
จังหวัด และองค์ กรระดับจังหวัด ประกอบด้ วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน
และชุมชน
โดยสรุ ป เพื่ อ ให้ มี ก ารวางแผนภาพรวมเป็ นเป้ า หมายร่ ว มกั น โดยมี ผ้ ู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent ) คือนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนที่ มีสมรรถนะทัง้ วิชาการ
และการบริ หารจัดการในลักษณะผู้บริ หารยุทธศาสตร์ ดําเนินการสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจ
กรอบแนวคิดในการบูรณาการของผู้เกี่ยวข้ องทุกระดับ สนับสนุนให้ มีการดําเนินงานบูรณา
การจริ ง การมีนโยบายและการกํากับติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ การมีกลไกในการ
บริ หารจัดการกลไกการประชุมทีมประสานงานสาธารณสุขจังหวัด (คปสจ.) การเห็นร่ วมกัน
้ านาจหน้ าที่ และ
และให้ คณ
ุ ค่าร่ วมกัน การมีสงั คมเข้ มแข็ง การมีผ้ ูนําที่มีความเข้ มแข็งทังอํ
วิชาการ รวมทัง้ การมี งบประมาณของระบบการจัดทํ ายุท ธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัดแบบ
บูรณาการ โดยปั จจัยสําคัญผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องมั่นใจเชื่อมั่นว่ากลไกการบูรณาการเป็ น
กลไกในการประสานแผนที่ดี
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คําถามเชิงอภิปราย
1. การวางแผนดังเดิ
้ มที่ผา่ นมา กับการแผนกลยุทธ์มีสว่ นแตกต่างกันอย่างไร
2. เหตุใดจึงต้ องมีการวางแผนกลยุทธ์
3. องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้ าง
4. ทําไมต้ องจัดทําแผนกลยุทธ์ในระดับภาคีเครื อข่าย
5. การแปลงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั มิ ีกระบวนการอย่างไร
6. แผนและนโยบายแห่งรัฐมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
7. การวางแผนงานสาธารณสุขมีกี่ระดับ อะไรบ้ าง และสัมพันธ์กนั อย่างไร
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บทที่ 6
งบประมาณและการบริหารทางการเงินการคลัง
ในการนํ าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานไปสู่ความสําเร็ จได้ นัน้ องค์ กรหรื อ
สถานบริ การจําเป็ นต้ องพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงินให้ มีมาตรฐานทัง้ 7 ด้ านที่มี
ความเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ กัน ได้ แก่ การวางแผนงบประมาณ การกํ า หนดผลผลิต และการ
คํ า นวณต้ น ทุ น การจัด ระบบการจัด ซื อ้ จัด จ้ าง การบริ ห ารทางการเงิ น และการควบคุ ม
งบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริ หารทรัพย์ สิน และการ
ตรวจสอบภายใน
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. แนวคิด การวางแผน และกระบวนการจัดทํางบประมาณ
1.1 แนวคิดการจัดทํางบประมาณ
1.2 กระบวนการจัดทํางบประมาณ
2. การเงินการคลังสาธารณสุข
2.1 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน
2.2 การบริ หารกองทุนตามกรอบ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545
3. การบริ หารการเงินการคลังของสถานบริการสาธารณสุข
3.1 แนวคิดด้ านการบริ หารการเงินการคลังสาธารณสุข
3.2 โครงสร้ างงบประมาณของสถานบริ การ
3.3 โครงสร้ างรายรับของสถานบริการ
3.4 โครงสร้ างรายจ่ายของสถานบริ การ
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1. แนวคิด การวางแผน และกระบวนการจัดทํางบประมาณ
งบประมาณ (Budget) หมายถึง การวางแผนทางการเงินขององค์กรที่จดั ให้ อยู่ในรู ป
ของตัวเลขอย่างมี ระบบ หรื อจัดทํ าในรู ปเชิงปริ ม าณซึ่งแสดงเป็ นหน่วยเงินตรา และมีการ
กําหนดระยะเวลาแน่นอนในอนาคต เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี โดยจะระบุระยะเวลา
เริ่ มต้ น และสิ ้นสุดไว้ ในงบประมาณเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร เป็ นแผนเบ็ดเสร็ จซึ่ง
แสดงออกในรู ปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงาน ทังหมดในระยะเวลาหนึ
้
่ง แผนนี ้จะรวมถึง
การกะประมาณการของการบริ หาร กิจกรรม โครงการ และรายจ่าย ตลอดจนทรัพ ยากรที่
จําเป็ นในการสนับสนุนการดําเนินงานให้ บรรลุตามแผน
1.1 แนวคิดการจัดทํางบประมาณ
การจัดทํางบประมาณมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ ในภาครัฐ กระบวนการงบประมาณ
แผ่ น ดิ น (Budget Process) หรื อ วิ ธี ก ารงบประมาณ (Budget Procedure) หมายถึ ง
กระบวนการที่ เป็ นลํ า ดับ ขัน้ ตอนเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดแผนความต้ องการในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เริ่ มตังแต่
้ การทบทวนผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา
การจัดทํากรอบวงเงินในระดับมหภาค การเสนอของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ
ไปจนถึงขันที
้ ่รัฐบาลแถลงรายงานการรับจ่ายเงินประจําปี ตอ่ รัฐสภาเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณา
อนุมัติแ ละตราเป็ น พระราชบัญ ญั ติ ป ระกาศเป็ น กฎหมายใช้ เป็ น กรอบในการบริ ห ารและ
ติดตามประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี [1]
ทังนี
้ ้การจัดทํางบประมาณมีข้อที่ต้องพิจารณาร่วมกันคือ
1. ในองค์ ก ารขนาดใหญ่ มัก จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งการประมาณการต้ น ทุ น และ
ค่าใช้ จ่ายเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนไปและปั จจัยทางด้ านเงินเฟ้อ ราคาต่างๆ อาจ
ไม่ได้ เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
2. รายจ่ายบางชนิดไม่ใช่จํานวนที่แน่นอนเกิดจากการพยากรณ์ ขึ ้น ซึ่งถ้ าการ
พยากรณ์ นนกระทํ
ั้
าโดยไม่ถูกต้ องเท่าที่ควร ถือว่าเป็ นการสูญเวลาเปล่าใน
การจัดทํา และสูญเปล่าสําหรับการใช้ ทรัพยากรในการจัดทํา
3. เมื่อค่าใช้ จ่ายต่างๆ เกิดขึ ้นจริ งสูงกว่าที่คาดการณ์ ไว้ มกั จะมีปัญหาในการ
บริหารงาน
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สําหรับการคลังงบประมาณซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินของแผ่นดิน โดยต้ อง
วางแผนกําหนดในเบื ้องต้ นว่า องค์กรต้ องมีรายรับและทรัพยากรจํานวนเท่าไรจึงจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ เพื่อการควบคุม โดยการรวบรวมข้ อมูลรายรับ
และทรัพยากรที่ใช้ ไปตามความเป็ นจริ ง เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ และประเมินว่าผล
การดําเนินงานนันบรรลุ
้
เป้าหมายและวัตถุประสงค์หรื อไม่
ที่ผ่านมา “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ” มักเป็ นหน้ าที่ของรัฐสภาใน
การกลัน่ กรองข้ อเสนอของบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆ เนื่องจาก
“ร่ างฯ งบประมาณ” มี ค วามซับ ซ้ อ นสูง ใช้ ภ าษาที่ เป็ น ราชการ และเป็ น รายละเอี ย ดทาง
เทคนิคบัญชีค่อนข้ างมาก ดังนัน้ แม้ ว่าข้ อมูลเหล่านี ้จะเปิ ดเผยทัว่ ไปและสามารถหาได้ จาก
เว็บไซต์สํานักงบประมาณ แต่ภาคประชาชนกลับยังไม่ให้ ความสนใจกับเรื่ องนี ้มากนัก ทังที
้ ่
เป็ นผู้จ่ายภาษี เป็ นเงินได้ แผ่นดินเพื่อนําไปใช้ เป็ นงบประมาณใช้ จ่ายก็ตาม
1.1.1 แผนงบประมาณ
สําหรับองค์กรของรัฐจะวางแผนงบประมาณเป็ นรายปี เรี ยกว่า “ปี งบประมาณ” ซึง่ จะ
เริ่ มต้ นตังแต่
้ เดือนตุลาคม และสิ ้นสุดในเดือนกันยายน เช่น ปี งบประมาณ 2555 จะหมายถึง
การวางแผนสําหรับเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 เป็ นต้ น ซึง่ อาจแตกต่างจาก
องค์กรภาคเอกชนที่จะเริ่มต้ นในเดือนมกราคม และสิ ้นสุดในเดือนธันวาคม
การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) จะเริ่ มต้ นจากการทําแผนกลยุทธ์
ของหน่ ว ยงานประกอบด้ ว ย วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้า ประสงค์ ผลผลิต กลยุท ธ์ โครงสร้ าง
แผนงานและ ตัวบ่งชี ้ความสําเร็ จของผลงาน ข้ อมูลที่ได้ จากแผนกลยุทธ์ นํามาจัดทํากรอบ
งบประมาณล่วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework) ซึ่งจะเป็ น
การบ่ ง บอกถึ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ในอนาคต การวางแผนงบประมาณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
มาตรฐานหรื อ ไม่ นั น้ พิ จ ารณาได้ จากความครอบคลุ ม ของข้ อมู ล งบประมาณ มี ก าร
เปรี ยบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และการบริหารจัดการเชิงรุก เป็ นต้ น
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 กํ าหนดให้ ส่วนราชการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้ สอดคล้ องกับแผนการ
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บริ หารราชการแผ่นดิน และจัดทํ าแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี แล้ วนําเสนอรัฐมนตรี ให้ ความเห็นชอบ และใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปี และให้ สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้ บ รรลุผ ลสํ าเร็ จในแต่ล ะภารกิ จ ตามแผนปฏิ บัติราชการดังกล่า ว หากภารกิ จ ใดไม่ มี ใน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี มิให้ สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ ภารกิจนัน้
สําหรับมาตรฐานแผนงบประมาณควรประกอบด้ วย [3-4]
1. ความครอบคลุมของข้ อมูลงบประมาณ การวางแผนงบประมาณจําเป็ นต้ องมี
ข้ อมูล สารสนเทศครอบคลุม ถูก ต้ องทัง้ งบประมาณภายนอกและงบประมาณปกติ เพื่ อ ที่
องค์กรสามารถบริหารควบคุมบริ หารงบประมาณให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับข้ อมูล
ที่ผ้ บู ริ หารสถานบริ การต้ องทราบและใช้ ในการวางแผนงบประมาณประกอบด้ วยรายรับและ
รายจ่ายจากทุกแหล่ง (เงินนอกและในงบประมาณ) ทรัพย์สินและหนี ้สินที่มีอยูท่ งในรู
ั ้ ปเงินสด
และมิใช่เงินสด กระแสเงินสดต้ นทุนผลผลิต และแผนกลยุทธ์ โดยแผนกลยุทธ์ จะให้ ภาพที่
เชื่อมโยงในสิ่งที่องค์กรต้ องทําให้ เกิดผลสําเร็ จ วิธีการทํางานในขันตอนการวางแผนกลยุ
้
ทธ์
จะต้ องระบุผลผลิตและตัวชี ว้ ัดให้ ชัดเจน เพื่ อประโยชน์ ในการวัดผลนัน้ ว่าส่งไปถึงจํ านวน
ความมากน้ อยของผลลัพธ์
2. แผนงบประมาณระยะปานกลาง องค์กรจําเป็ นต้ องมีการวางแผนงบประมาณ
ระยะปานกลาง หรื อการกําหนดกรอบงบประมาณล่วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework : MTEF) โดยกําหนดในปี งบประมาณที่ก่อตังและล่
้
วงหน้ าอีก 3 ปี
รวมทัง้ สิ น้ 4 ปี สํ าหรั บ ข้ อ ดี ของการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง คื อ องค์ ก รเห็ น
ภาพรวมของงบประมาณทังหมดที
้
่จําเป็ นต้ องใช้ ในอนาคตที่เกิดจากนโยบายในปั จจุบนั ส่วน
ที่เป็ นภาระงบประมาณตามนโยบายต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยเฉพาะเมื่อมีการวางแผนกลยุทธ์ซงึ่ เป็ นแผนระยะยาวที่ต้องใช้ เวลาและทรัพยากร
มาก ในส่วนของการจัด ทํ ากํ าหนดกรอบวงเงิน ล่วงหน้ าระยะปานกลางจํ า เป็ น ต้ องมี ก าร
ทบทวนและปรับปรุ งทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ สภาพแวดล้ อมและนโยบายที่
เปลี่ยนไปในแต่ละปี
3. การจัดสรรงบประมาณต้ องเชื่อมโยงไปสูผ่ ลผลิตและสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
มีตวั ชี ้วัดผลการดําเนินงานที่ชดั เจน มีการติดตาม ทบทวนผลงานทุกปี การจัดสรรงบประมาณ
โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์และข้ อมูลเกี่ยวกับผลงานเป็ นฐาน และจัดสรร
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งบประมาณเป็ น ไปตามช่ ว งเวลาที่ กํ า หนดไว้ ในกรอบวงเงิ น ล่ว งระยะปานกลาง ซึ่งต้ อ ง
สอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาล
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการทํางานที่แยบยล เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์
โดยทั่วไป กลยุทธ์ ไม่ควรเป็ นวิธีการทํ างานตามปกติ แต่ควรเป็ นแนวทาง/วิธีการที่ มีอุบาย
กลวิธีที่แยบยล (ในเชิงบวก) สําหรับการทํางานภายใต้ ข้อจํากัดต่างๆ
ผลผลิตและตัวชี ้วัด หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็ น
ผลผลิต (Product) หรื อการให้ บริ การ (Service) ที่ ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรื อการ
ตอบคําถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทําบริ การอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริ การ (Service
Provider) ตามความต้ อ งการของรั ฐ บาลในฐานะผู้ซือ้ บริ ก าร (Service Purchaser) ทัง้ ใน
รูปแบบของการให้ บริ การโดยตรง หรื อโดยการใช้ วตั ถุสิ่งของและ/หรื อสิ่งก่อสร้ าง เพื่อนําไปใช้
ในการให้ บริ การองค์กรภายนอกหน่วยงานหรื อประชาชน โดยมีตวั ชี ้วัดผลสําเร็ จในเชิงปริมาณ
คุณ ภาพ เวลา รวมทัง้ ค่าใช้ จ่าย ทัง้ นี ้ ตามที่ กําหนดไว้ ในเอกสารประกอบพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรื อที่กําหนด
ขึ ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
กิ จกรรมหลัก คือ กิ จกรรมหรื อขัน้ ตอนการดําเนิ น งานที่ สําคัญ และจํ าเป็ น ที่ จะ
ดําเนินการเพื่ อให้ ได้ ผลผลิต (กระบวนการนํ าส่งผลผลิต) ทัง้ นี ้ กิจกรรมหลักที่ กําหนดต้ อง
สามารถวัดความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานด้ านปริ มาณ ได้ เป็ นรายเดือนและรายไตรมาส
นอกจากนี ้ กิจกรรมแต่ละกิ จกรรมต้ องมีหน่วยวัดที่ชัดเจน และหน่วยวัดกิจกรรมต่างๆ ไม่
จําเป็ นต้ องมีหน่วยวัดเดียวกัน และเมื่อรวมงบประมาณค่าใช้ จ่ายของกิจกรรมหลักทัง้ หมด
แล้ ว จะต้ องเท่ากับงบประมาณของผลผลิตนัน้
4. กระบวนการจัด ทํ า งบประมาณควรสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง แนวคิ ด ในการบริ ห าร
งบประมาณที่เน้ นผลผลิต มีการวัดความสําเร็ จผลงานพร้ อมทังเชื
้ ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานและทรัพยากรที่ใช้ นอกจากนี ้ มาตรฐานด้ านผลผลิตที่เกิดจากองค์กรที่ส่งมอบไปยังผู้
ได้ รับผลประโยชน์ ต้ องครอบคลุม ทัง้ ด้ านปริ มาณ คุณ ภาพ ต้ น ทุน และเวลา ตัวบ่งชี ท้ ี่ จะ
นํ า ไปสู่ ผ ลลัพ ธ์ มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ดัง นั น้ จุ ด เด่ น ของการวางแผน
งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน คือการ การจัดสรรทรัพยากรได้ สอดคล้ องกับผลงาน โดยยึด
หลักการพื ้นฐานว่า "งบประมาณควรจัดสรรตามผลผลิต"
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5. การจัดสรรงบประมาณที่เป็ นธรรม มีการใช้ เกณฑ์มาตรฐานหรื อวิธีการเดียวกัน
ในการจัดสรรงบประมาณที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้ างของ
องค์กรหรื อสภาพแวดล้ อมที่ตา่ งกัน
6. การบริ ห ารเชิ งรุ ก องค์ ก รควรจะมี รูป แบบการบริ ห ารเชิ ง รุ ก โดยเฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ แน่ใจว่าใช้ ต้นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการบริ หารเน้ น
การพัฒนางานในอนาคต เพื่อให้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ โดยใช้ ต้นทุนตํ่าที่สดุ การบริ หารเชิงรุ ก
ต้ องมีมมุ มองที่ไกลและลงมือปฏิบตั ิให้ เกิดผลหรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต ผลลัพธ์
ตามที่คาดหวัง
7. ผู้บริ หารต้ องมีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริ หารตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้ างสรรค์
ผลงาน เช่น ปริ มาณ คุณภาพ เวลา และต้ นทุนของผลผลิตรายจ่าย ทรัพย์สิน หนี ้สิน เป็ นต้ น
และที่สําคัญผู้บริ หารต้ องทราบด้ วยว่าข้ อมูลต่าง ๆ จะส่งผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร
1.1.2 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานเป็ นระบบที่ผสมผสานระหว่างการวางแผนการ
จัดทํางบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนผลงาน หัวใจของระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงาน เน้ นการเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ และผลงานที่ เกิดขึ ้นโดยมีระบบการ
ประเมินทบทวน ตรวจสอบผลงานที่เป็ นรู ปธรรม และองค์กรต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อผลงานที่
ได้ สร้ างขึ ้นมา สําหรับผลงานในความหมายของระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานหมายถึง
ผลลัพธ์และผลผลิต
อนึ่ง ผลผลิต (Outputs) หรื อผลผลิตหลัก คือ สิ่งของหรื อบริ การที่เป็ นรู ปธรรมหรื อ
รับรู้ ได้ ที่จดั ทําหรื อผลิต เพื่อให้ บคุ คลภายนอกได้ ใช้ ประโยชน์ ผลผลิตคือการตอบคําถามที่ว่า
อะไรที่ได้ รับจากการดําเนินงานผลิตหรื อให้ บริ การ หรื อจัดซื ้อสําหรับผลผลิตของสถานบริ การ
ซึง่ สถานบริ การต้ องผลิตหรื อสร้ างสรรค์ ผลผลิตเหล่านี ้เพื่อส่งต่อให้ บคุ คลภายนอก เหตุที่ต้อง
มีการกําหนดผลผลิต ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลผลิตช่วยให้ รัฐบาลตัดสินใจได้ ว่า ผลผลิตหรื อ
การให้ บริ การใดที่ควรจะให้ สงั คมชุมชน เพื่อให้ บงั เกิดผลลัพธ์ สงู สุดตามที่ได้ ตงเจตนารมณ์
ั้
ไว้
ดังนัน้ รัฐบาลจําเป็ นต้ องแปลงผลลัพธ์ซงึ่ เป็ นสิง่ ที่คาดหวังเชิงนามธรรมให้ เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
ในรูปของผลผลิต
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แผนภาพ 7.1 แผนการจัดงบประมาณแผ่นดิน
ที่มา สํานักมาตรฐานต้ นทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ [5]
ผลลัพธ์ (Outcome) เป็ นผลงาน หรื อผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมจากการ
ได้ ใช้ ประโยชน์ จากสินค้ าและบริ การที่เกิดจากการดําเนินงานโดยองค์กรของรัฐ ผลลัพธ์ จะ
ตอบคําถามว่า ทําไมจึงมีการดําเนินการผลิตหรื อให้ บริ การนัน้ การกําหนดผลลัพธ์เป็ นการบ่ง
บอกผลประโยชน์ ที่ เกิ ดขึน้ เนื่ องจากการนํ าผลผลิตไปใช้ ห รื อผลประโยชน์ ที่ เกิ ดเนื่ องจาก
ผลผลิตเป็ นการตอบคําถามว่า "จะนําเอาผลผลิตไปใช้ ประโยชน์อย่างไร"
การกําหนดผลลัพธ์ ระดับประเทศเป็ นหน้ าที่ของรัฐบาล ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบาย
งบประมาณเป็ นผู้แ ทนคณะรั ฐ มนตรี ในการจัด ทํ า นโยบายงบประมาณ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ทําหน้ าที่กลัน่ กรอง จัดสรรทรัพยากรสูเ่ ป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดย
จัด ทํ า ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่า งกระทรวงกับ คณะกรรมการนโยบายเพื่ อ เป็ น พัน ธะความ
รับ ผิดชอบของรัฐมนตรี เจ้ ากระทรวง เรี ยกว่า “ความตกลงร่ วมบริ การสาธารณะ” (Public
service agreement: PSA) เพื่ อให้ รัฐ บาลสามารถรั บ ผิด ชอบต่อเป้าหมายเชิ งยุท ธศาสตร์
(Strategic delivery target) และกลัน่ กรองการจัดสรรทรัพยากรสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
สําหรับแนวการนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ งค์กรระดับกระทรวง และกรมต้ องแปลงผลลัพธ์ที่ได้ ให้ เป็ น
ผลผลิตที่สอดคล้ องกับผลลัพธ์นนั ้
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ความเชื่ อมโยงระหว่างผลผลิตและผลลัพ ธ์ หน่วยงานที่ เสนอของบประมาณ ควร
อธิบายความเชื่อมโยงให้ เห็นว่า ผลผลิตนันจะนํ
้ าไปสูผ่ ลลัพธ์ได้ อย่างไร เพราะผลลัพธ์ นนเป็
ั้ น
สิง่ ที่คาดหวังสูงสุดของรัฐบาลที่จะปฏิบตั ติ อ่ สังคมชุมชน ซึง่ ยังเป็ นสิง่ ที่คอ่ นข้ างเป็ นนามธรรม
ดังนัน้ รั ฐ จึ งให้ อ งค์ ก รสร้ างผลผลิต ที่ จ ะต้ อ งเชื่ อ มโยงกับ ผลลัพ ธ์ ที่ ต้ อ งการ นอกจากการ
กําหนดผลผลิตที่จะต้ องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ของรัฐบาลแล้ ว ผลผลิตควรจะระบุต้นทุน ราคา
และผลงานของเป้าหมายผลผลิต ควบคู่ไปด้ วย ซึ่งทําให้ การกํากับ ติดตาม และรายงานผล
เกิ ดความชัดเจนมากขึน้ อันจะเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล เมื่อหน่วยงาน
นํ าส่งผลผลิต และการพิจารณาถึงการวัดผลผลิตว่ามี ผลผลิตใดบ้ างที่ ทําให้ เกิ ดผลลัพ ธ์ ที่
สําคัญ
1.2 กระบวนการงบประมาณ
ผู้บริ หารจําเป็ นต้ องมีการวางแผนงบประมาณและควบคุมงบประมาณ โดยทําการ
สรุ ปข้ อมูลประกอบการกับคาดการณ์ รายได้ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของธุรกิจในงวดหน้ า เพื่อ
สามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงานของธุรกิจและฐานะทางการเงินของธุรกิจล่วงหน้ า ทําให้
ผู้บ ริ ห ารมี เวลาเตรี ย มตัว รั บ มื อ กับ สถานการณ์ ห รื อ ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในอนาคตไว้ ก่ อ น
ล่ ว งหน้ ามี วัต ถุ ป ระสงค์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ วัต ถุ ป ระสงค์ ท างด้ านกลยุ ท ธ์ และ
วัตถุประสงค์ทางด้ านการเงิน โดยจะมีการสรุปตัวเลขงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องจัดทําเป็ น
งบประมาณหลัก เมื่อครบงวดระยะเวลาการดําเนินงานจริง จึงนํามาเปรี ยบเทียบหาผลต่าง
1.2.1 กระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ เริ่ ม จากการขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ า ปี ต่อ
รัฐบาล ตามแผนงานที่ต้องสอดคล้ องกับแผนบริ หารราชการแผ่นดิน เป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดับชาติ เป้าหมายการให้ บริ การของกระทรวง และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และ
ใช้ ผลผลิตเป็ นหน่วยกํากับการใช้ งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ สํานักงบประมาณได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ขึ ้น
บังคับใช้ เพื่อบริ หารงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีสาระสําคัญ ในส่วนที่มีการมอบอํานาจความ
รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงบประมาณรายจ่า ยไปที่ ส่วนราชการมากขึน้ พร้ อมทัง้ ใช้ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือทํางานในกระบวนการงบประมาณ ตลอดจนปรับวิธีการในการ
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จัดสรรงบประมาณให้ ส่วนราชการเพื่ อให้ เกิ ดประสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติงานให้ เกิ ดความ
รวดเร็ ว เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณได้ ตัง้ แต่ ต้ น ปี งบประมาณ ตามกระบวนการ
งบประมาณ 4 ขันตอน
้
[6] คือ
1. ขันตอนการจั
้
ดทํางบประมาณ
รัฐบาลจะกําหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ กระทรวงและจังหวัดใช้ เป็ น
นโยบายการจัด ทํ า คํ า ของบประมาณ ส่งให้ สํ า นัก งบประมาณจัด ทํ า ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจํ าปี เสนอให้ คณะรัฐ มนตรี เห็ น ชอบนํ าเข้ าสู่ก ระบวนการอนุมัติ
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
2. ขันตอนการอนุ
้
มตั งิ บประมาณ
เป็ นขันตอนที
้
่รัฐสภา (กรรมาธิการและวุฒิสภา) พิจารณาให้ เห็นชอบ และอนุมตั ิร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี ตามวาระที่ 1-3
3. ขันตอนการบริ
้
หารงบประมาณ
เป็ น ขัน้ ตอนที่ ส่วนราชการจะต้ องนํ างบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ไปใช้ จ่าย โดย
จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี และใช้ จ่ายงบประมาณให้
เป็ นไปตามแผนปฏิ บัติ ง าน และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ภายใต้ ผ ลผลิ ต ที่
สอดคล้ องกับเป้าหมายการให้ บริ การของกระทรวงและต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการ
ใช้ จ่ายงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ
4. ขันตอนการติ
้
ดตามและประเมินผล
เป็ นขันตอนที
้
่รัฐบาลต้ องติดตามผลการใช้ จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานที่ได้ รับ
งบประมาณตามร่ างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ทุกส่วนราชการจะต้ อง
รายงานผลการปฏิ บัติ งานตามแผนการปฏิ บัติแ ละแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณต่อ สํ า นัก
งบประมาณ ตามแบบรายงานของสํานักงบประมาณกําหนด (รายงาน สงป.) เป็ นรายไตรมาส
และให้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด
กระบวนการงบประมาณทัง้ 4 ขันตอนนั
้
น้ ขันตอนการบริ
้
หารงบประมาณเป็ นขันตอน
้
ที่ สํ า คัญ ที่ สุด ขัน้ ตอนหนึ่ ง กล่ า วคื อ ส่ ว นราชการจะต้ อ งกํ า หนดแนวทางในการบริ ห าร
งบประมาณ โดยต้ องนํางบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิไปใช้ จ่าย และการใช้ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของส่วนราชการ จะต้ องใช้ ตามรายการประมาณการรายจ่ายที่สว่ นราชการได้ ระบุไว้
ในเอกสารประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี พระราชบั ญ ญั ติ
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งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่ได้ รับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ระบุ
ตามแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายผลผลิต ภายใต้ งานที่ได้ อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับวิธีการจัดงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานทางยุทธศาสตร์
1.2.2 งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ รวมถึงกองทุนต่างๆ เป็ นผู้ตงงบประมาณ
ั้
เองโดยการเจรจาต่ อ รองกั บ สํ า นั ก งบประมาณเป็ นปี ๆ ไป และทํ า การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณที่ได้ รับ ตลอดจนการกํากับตรวจสอบเอง และหากเป็ นระบบงบประมาณปกติของ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นหน่วยงานนันก็
้ เป็ นผู้ใช้ งบประมาณเอง โดยมีสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทําหน้ าที่ส่มุ ตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ อย่างไรก็ตาม
ในระบบบริ การสาธารณสุขโดยเฉพาะในภูมิภาคและชนบทนัน้ มีเพียงสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหลัก สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จึงต้ องแทรกแซงให้ เกิด
การพัฒนาระบบบริ การเพื่อตอบสนองต่อความจําเป็ นด้ านสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่ตา่ งๆ
[7]
การปฏิรูประบบราชการและระบบสาธารณสุข เป็ นการดําเนินการที่มีหลายด้ านทัง้
การปฏิรูประบบโครงสร้ าง กระบวนการทํางานที่ม่งุ เน้ นผลสัมฤทธิ์ การปรับปรุงกฎหมาย การ
ปรั บ วัฒ นธรรมองค์ ก าร และมี ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารและการจ่ า ยเงิ น แก่ ส ถานบริ ก าร
สาธารณสุข ขันตอนการจั
้
ดทํางบประมาณมีดงั นี ้ [8]
1) รัฐบาลแถลงนโยบายการบริหารประเทศ
2) รัฐบาลจัดทําแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน 4 ปี (30 วัน หลังแถลงนโยบาย)
3) ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (กระทรวงและกรม) ใช้ เป็ นกรอบใน
การปฏิบตั ิงาน ส่วนราชการใดไม่จดั ทําแผนฯ จะไม่ได้ รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (60
วัน หลังจากที่รัฐบาลจัดทําแผนบริ หารราชการแผ่นดินเสร็จ)
4) ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี ที่สอดคล้ องกับแผนฯ 4 ปี
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2. การเงินการคลังสาธารณสุข
รายรับของรัฐส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษี ในแต่ละปี รัฐบาลจะให้ เงินส่วนหนึ่ง
ของประเทศมาเป็ น งบประมาณด้ า นสุข ภาพ สนับ สนุ น ด้ า นการเงิ น ให้ กับ สถานบริ ก าร
สาธารณสุข (Process of funding health service) เพื่อใช้ ตามพันธกิจหลักและพันธกิจรอง
โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือ สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ ้นอย่างถ้ วนหน้ า [9]
แหล่งที่มาของการเงินการคลังในระบบบริ การสาธารณสุข มาจากรัฐซึง่ ได้ ความชอบ
ธรรมด้ วยกระบวนการทางกฎหมายที่จะหาเงินมาใช้ จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แก่ ภาษี อากร
(ทังทางตรง-ทางอ้
้
อม) ภาษี เพื่อกิจการเฉพาะ การประกันสุขภาพภาคบังคับ การกู้เงินของรัฐ
การออกสลาก
ส่วนการคลังเอกชน แหล่งที่มาของรายรับหน่วยบริ การมาจากภาคเอกชน ประชาชนที่
รับ บริ ก ารทางสุข ภาพ ได้ แก่ การจ่ า ยเงิน เมื่ อ รั บ บริ ก าร การประกัน สุข ภาพแบบสมัค รใจ
สวัสดิการนายจ้ าง การคลังชุมชน การออมภาคบังคับ การบริจาค
อย่างไรก็ตาม การเงินการคลังของสถานบริ การอาจได้ มาจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงิน
สนับสนุนจากต่างประเทศ เพื่อลดความแตกต่างในประเทศที่ยากจนหรื อประเทศที่มีปัญหา
สุขภาพรุ นแรง เช่น การช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เช่น กรณี การกวาดล้ างโปลิโอ การแพร่
ระบาดของโรคเอดส์ การเกิดโรคซาร์ การเกิดโรคไข้ หวัดนก เป็ นต้ น
การคลังสาธารณสุขในปั จจุบนั ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าภายใต้ การ
จัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพสามกองทุน คือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ นอกเหนือจากระบบย่อย
อื่นๆ ที่ มี เช่น พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการรักษาพยาบาลของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระต่างๆ นอกจาก นัน้ ยังมีระบบงบประมาณปกติที่
สนั บ สนุ น สถานพยาบาลโดยเฉพาะในส่ ว นของเงิ น เดื อ นและการสาธารณ สุ ข อื่ น
นอกเหนือจากบริ การ
2.1 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน
การจัดการทางการเงินมีค่มู ือมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้ าน (7 Hurdles)
ประกอบด้ ว ยการวางแผนงบประมาณ การกํ า หนดผลผลิ ต และการคํ า นวณต้ น ทุน การ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 201

จัดระบบการจัดซื ้อจัดจ้ าง การบริ หารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงาน
ทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริ หารทรัพย์สนิ และการตรวจสอบภายใน
1. การวางแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย
2. การกําหนดผลผลิตและการคํานวณต้ นทุน (Output Specification and Costing)
ในขันนี
้ ้ เป็ นการคิดคํานวณต้ นทุนในแต่ละผลผลิตว่า จะใช้ ต้นทุนต่อหน่วย ซึง่ มีการคิดต้ นทุน
ทางตรงและต้ นทุนทางอ้ อม สําหรับผลผลิตหลักของสถานบริ การนันต้
้ องกําหนดให้ ชดั เจนทัง้
ในด้ านปริ มาณ คุณ ภาพ เวลา และต้ นทุน ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลนํ าไปสู่การคิดรายจ่ายเพื่อการ
วางแผนงบประมาณ สิ่งสําคัญในการกําหนดผลผลิต คือ ต้ องได้ รับการยอมรับจากส่วนกลาง
ซึ่งเป็ น ผู้กํ า หนดนโยบายงบประมาณ และที่ สํ า คัญ ผลผลิต ต้ อ งนํ า ส่ งบุค คลหรื อ องค์ ก ร
ภายนอก
3. การจัดระบบการจัดชื อ้ จัดจ้ าง (Procurement Management) การพัฒ นาระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างให้ มีประสิทธิภาพ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน เน้ นกระบวนการ
เชิงกลยุทธ์ มากขึ ้น คือ ความคุ้มค่าของการใช้ จ่าย โดยมีหลักปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีพนั ธกิจและ
หน้ าที่ชดั เจน บุคลากรมีคณ
ุ ภาพสูง เน้ นการผูกพันและการให้ คํามัน่ การดําเนินงานเป็ นทีม
เพื่อแก้ ปัญหาร่วมกันเพื่อมุ่งสูพ่ นั ธกิจ ผู้ซื ้อมีอํานาจมากขึ ้น มีวิธีการที่ได้ รับการวางแผนอย่าง
ดีเพื่อเข้ าสู่ตลาด เน้ นความประพฤติที่มีจริ ยธรรม การทําสัญญาที่ปลอดภัย มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง
และทันต่อเวลา และมีผลการดําเนินงานที่สามารถวัดได้
4. การบริ ห ารทางการเงิ น และการควบคุม งบประมาณ (Financial Management
/Fund Control)
เงื่ อนไขความสําเร็ จของการบริ หารจัดการและควบคุมทางการเงิน คือการบริ หาร
จัดการภายในองค์กร มีกลไกในการควบคุมภายในที่ดีในการบริ หารการเงิน ในส่วนของระบบ
บัญ ชี มี การปรั บเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ น ผลงาน ระบบบัญ ชี
เกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ าง ทําให้ รัฐบาลทราบประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ
งบประมาณมากขึ ้น เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจและสะท้ อนให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารและจัดสรรทรัพยากรที่เป็ นธรรมและชัดเจนมากขึ ้น
5. การรายงานทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น การ (Financial and Performance
Reporting) ในกระบวนการรายงานต้ องมีการกําหนดดัชนีชี ้วัด กรอบโครงสร้ างการประเมิน
และรายงานผลงานที่ชดั เจน มีระยะเวลาในการ ตรวจสอบที่แน่นอนและที่สําคัญ คือ ข้ อมูลที่
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รายงานต้ องแสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่างงบประมาณ หรื อทรัพ ยากรที่ จัดสรรกับ ผลงานที่
เกิดขึ ้น ตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดําเนินงานซึง่ จะเป็ นข้ อมูลเพื่อการวางแผน
ในขันต่
้ อไป
6. การบริ หารทรั พ ย์ สิน (Asset Management) องค์ ก รมี ระบบบริ หารสิน ทรัพ ย์ ที่ มี
ประสิท ธิ ภาพ แสดงให้ เห็ น ถึ งการบริ ห ารสิน ทรัพ ย์ เช่น จัดทํ าคู่มื อการดําเนิ น งานบริ ห าร
ทรัพย์สนิ การจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ และการประเมินราคาสินทรัพย์ที่ค้ มุ ค่า
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) องค์ ก รต้ องมี ฝ่ ายที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดําเนินงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีโครงสร้ าง
องค์กรตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร มีการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน และผลการดําเนินงาน
จากมาตรฐานการเงินทัง้ 7 ด้ าน จะเห็นได้ ว่า การพัฒนาการจัดการทางการเงินต้ อง
ดําเนินการควบคูก่ นั ไปในทุก ๆ ด้ าน และต้ องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
2.2 การบริหารกองทุนตามกรอบ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
2545
รายงานด้ านวิชาการในอดีตที่ ผ่านมา ระบบบริ การสุขภาพของประเทศไทยมีการ
ขยายตัว การใช้ เทคโนโลยี ด้ า นการแพทย์ อ ย่ า งรวดเร็ ว จนทํ า ให้ ค นไทยพึ่ ง การใช้ บ ริ ก าร
การแพทย์เพิ่มขึ ้น [10]
ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 การดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป็ นบทบาทหน้ าที่โดยตรงของกระทรวงสาธารณสุขและมีพฒ
ั นาการมา
อย่างต่อเนื่ องรวมทัง้ การพัฒ นาการเข้ าถึงบริ การสาธารณสุขให้ ครอบคลุมประชาชนอย่าง
ทั่ว ถึ ง ได้ แ ก่ โครงการสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ ผู้มี รายรั บ น้ อ ยหรื อ ผู้ที่ สัง คมควร
ช่วยเหลือเกือ้ กูล โครงการบัตรประกันสุขภาพสมัครใจสําหรับประชาชน (ทัง้ แบบเดี่ยวและ
ครอบครัว) และโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (Universal Coverage : UC) โดย
ผู้รับบริ การร่ วมจ่ายค่าบริ การครัง้ ละ 30 บาท ซึ่งรู้ จกั กันในนาม “โครงการ 30 บาทรักษาทุก
โรค”หลังจากที่ มี ก ารประกาศใช้ พ.ร.บ.หลัก ประกัน สุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 52 ที่บญ
ั ญัติให้ “ชาวไทยมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริ การทางสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐานและผู้ยากไร้ มีสิทธิ ได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถาน
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บริ การสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียรายจ่าย และมาตรา 82 ได้ บญ
ั ญัติให้ “รัฐต้ องจัดการและ
ส่งเสริ มบริ การด้ านสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐานแก่ประชาชนและสร้ างระบบหลักประกันสุขภาพ
เพื่ อให้ ป ระชาชนคนไทยมี สุขภาพที่ ดี ถ้ วนหน้ า” ซึ่งโครงการหลัก ประกัน สุขภาพถ้ วนหน้ า
ุ ภาพได้ อย่างทัว่ ถึง อีกทังช่
้ วยลดภาระ
สามารถช่วยให้ คนไทยเข้ าถึงบริ การสาธารณสุขที่มีคณ
รายจ่ายด้ านสุขภาพของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ [11]
ปั จจุบนั ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security System) ได้
ให้ การคุ้มครองดูแลสุขภาพตังแต่
้ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพด้ านสุขภาพ ตามข้ อบ่งชี ้ทางการแพทย์โดยไม่เสียรายจ่าย ซึง่ คนไทย
กว่า 47.24 ล้ า นคน หรื อ ร้ อยละ 75.29 [12] เป็ น ผู้มี สิ ท ธิ ส ามารถเข้ า รั บ บริ ก ารตามสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่กําหนดไว้ ได้ ที่หน่วยบริ การประจําของตนโดยไม่ต้องเสียรายจ่าย
ตาราง 6.1 ประเภทบริ การจําแนกตามกรอบกฎหมายและความจําเป็ นทางสุขภาพ
กรอบตามแนวคิดหลักประกัน
ประเภทบริ การ
กรอบตามกฎหมาย
สุขภาพถ้ วนหน้ า
1. งบบริ การทางการแพทย์อตั ราเหมาจ่ายรายหัว
1) ตามความจําเป็ นทางสุขภาพ
มาตรา 46 (1) (2) (Health need)
1.1 บริการผู้ป่วยนอกทัว่ ไป
(3) (4)
2)ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริการ
2)ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
1.2 บริการผู้ป่วยในทัว่ ไป
มาตรา 46 (1)
บริการ
4) ประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย
1)ตาม Health need
มาตรา 46 (1) (2)
1.3 บริการกรณีเฉพาะ
2)ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
(3) (4)
บริการ
1) Health need
1.4 บริการสร้ างเสริ มสุขภาพ มาตรา 46 (2) (3)
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
และป้องกันโรค
(4) และ มาตรา 47
บริการ
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ประเภทบริการ

กรอบตามกฎหมาย

1.5 บริการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ด้ านการแพทย์
1.6 บริการการแพทย์แผน
ไทย

มาตรา 46(2) (4)
และ มาตรา 47
มาตรา 46(2) (3)
และ มาตรา 47

1.7 ค่าเสื่อม
1.8 เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น
กรณีผ้ รู ับบริการ (มาตรา 41)
1.9 เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ น
กรณีผ้ ใู ห้ บริ การ
2. ค่าบริการสุขภาพผู้ตดิ เชื ้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
3. ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไต
วายเรื อ้ รัง
4. ค่าบริการควบคุมป้องกัน
ความรุนแรงของโรคเรื อ้ รัง
สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง
5. รายจ่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพหน่วยบริ การ
(หน่วยบริการที่จําเป็ นต้ อง
ให้ บริการในพื ้นที่กนั ดารและ
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มาตรา 46(3)

กรอบตามแนวคิดหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า
3) การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
4)ประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย
3) การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริ การ
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริการ

มาตรา 41
มาตรา 18(4)
1) Health need
มาตรา 46(4) และ
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
มาตรา 47
บริการ
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
มาตรา 46 (2) (3)
บริการ
(4)
3) การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
มาตรา 46 (4)

1) Health need
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริ การ

มาตรา 46 (2) (4)

2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริการ
4) ประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย
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ประเภทบริการ

กรอบตามกฎหมาย

พื ้นที่เสี่ยงภัย)
6. ค่าตอบแทนกําลังคนด้ าน
การสาธารณสุข (หน่วยบริ การ มาตรา 46 (2)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
ที่มา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. [13]

กรอบตามแนวคิดหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า
2) ประสิทธิผลและคุณภาพผลงาน
บริการ

รายการรายจ่ ายที่ใช้ ตามกรอบกฎหมาย
มาตรา 18(1) กํ า หนดมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุข ของหน่ ว ยบริ ก ารและ
เครื อข่ายหน่วยบริ การ และกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้ มีประสิทธิภาพ
มาตรา 18(4) เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นผู้เพื่อการชดเชยผู้ให้ บริการ
มาตรา 18(13) จัดประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการรับฟั งความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้
ให้ บริการและผู้รับบริ การเป็ นประจําทุกปี
มาตรา 38 ให้ จดั ตังกองทุ
้
นขึ ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรี ยกว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นรายจ่าย สนับสนุน และ
ส่งเสริ มการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริ การ
• รายการที่มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
มาตรา 41 เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นผู้รับบริการตามมาตรา 41
• เงินช่วยเหลือเบื ้องต้ นกรณีผ้ รู ับบริ การ
มาตรา 46(1) อาศัย ราคากลางที่ เป็ นจริ ง ของโรคทุ ก โรคมาเป็ นมาตรฐานตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา 50(4)
• บริ การผู้ป่วยในทัว
่ ไป ได้ แก่ การใช้ ระบบ Drug Related Group (DRG)
• บริ การกรณีเฉพาะ (รายจ่ายสูง /อุบต
ั เิ หตุ เจ็บป่ วยฉุกเฉิน/ บริ การเฉพาะโรค)
• บริ การผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ ามจังหวัด
• บริ การฟื น
้ ฟูสมรรถภาพด้ านการแพทย์ (อุปกรณ์เครื่ องช่วยคนพิการ)
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มาตรา 46(2) ครอบคลุมถึงรายจ่ายของหน่วยบริ การในส่วนเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนบุคลากร
• บริ การผู้ป่วยนอกทัว
่ ไป บริ การผู้ป่วยในทัว่ ไป บริ การกรณีเฉพาะบางรายการ
ย่อย และบริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค จะเป็ นอัตราที่รวมค่าแรง
เกื อ บทั ง้ หมดทุ ก ประเภท (ยกเว้ น ค่ า ตอบแทนบางรายการที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรง)
• กรณี การจ่ายรายจ่ายให้ ห น่วยบริ การภาครั ฐจึงต้ องมี การปรั บลดค่าแรงใน
ส่วนเงินเดือน เนื่องจากรัฐบาลได้ จ่ายเงินเดือนแล้ ว
มาตรา 46(3) คํานึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ
• บริ การกรณีเฉพาะ (รายจ่ายสูง /อุบต
ั ิเหตุ เจ็บป่ วยฉุกเฉิน/ บริ การเฉพาะโรค)
ซึง่ จะมีเงื่อนไขบริ การสําหรับหน่วยบริ การเฉพาะทาง หน่วยบริ การรับส่งต่อ
เป็ นต้ น
• ค่าเสื่อมราคา
• การจัดเครื อข่ายบริ การโรคที่มีอต
ั ราการตายสูง
• งบจ่ายตามเกณฑ์บริ การปฐมภูมิ
• บริ การสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค บริ การแพทย์แผนไทย บริ การผู้ป่วย
ไตวาย (กําหนดหน่วยบริ การที่ต้องมีมาตรฐานเฉพาะด้ าน เป็ นต้ น)
มาตรา 46(4) คํานึงถึงความแตกต่างในกลุม่ ผู้รับบริ การและในขนาดของพื ้นที่บริ การ
ที่หน่วยบริ การรับผิดชอบ
• งบเพิ่ ม สําหรับ หน่ว ยบริ ก ารที่ มี ต้น ทุน คงที่ สูง (สําหรั บหน่วยบริ ก ารในพื ้นที่
ทุรกันดาร ยากลําบากในการเดินทาง หน่วยบริการขนาดเล็ก)
• บริ การผู้ป่วยนอกทัว
่ ไป (การปรับอัตราตามโครงสร้ างอายุประชากร)
• บริ การกรณีเฉพาะ (รายจ่ายสูง /อุบต
ั ิเหตุ เจ็บป่ วยฉุกเฉิน/ บริ การเฉพาะโรค)
ซึง่ จะมีเงื่อนไขบริ การสําหรับหน่วยบริ การเฉพาะทาง หน่วยบริ การรับส่งต่อ
เป็ นต้ น
• บริ การฟื ้นฟูสมรรถด้ านการแพทย์ (กํ าหนดให้ คนพิการ สามารถเข้ ารับการ
รักษาที่สถานบริการของรัฐได้ ทกุ แห่ง)
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งบบริ การผู้ติดเชือ้ เอชไอวี (HIV) และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชือ้ สามารถรับยาเอ
อาร์ วี (ARV) ทุกแห่ง
• การชดเชยสําหรับประชากรที่มีลก
ั ษณะพิเศษต่างกัน ได้ แก่ บริ การผู้ป่วยไต
วายเรื อ้ รัง, บริ การควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื อ้ รังสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
มาตรา 47 โดยส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้ อม ความเหมาะสม และ
ความต้ องการของประชากรในท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
• บริ ก ารสร้ างเสริ ม สุข ภาพและป้ อ งกั น โรค (กองทุ น หลัก ประกั น สุข ภาพระดับ
ท้ องถิ่ น หรื อ พื น้ ที่ ) บริ ก ารฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพด้ านการแพทย์ (กองทุ น ฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพที่จําเป็ นต่อสุขภาพระดับจังหวัด)
•

หลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จํานวน 6 รายการ ตามที่ได้ รับงบประมาณ [14]
1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
2. บริ การสุขภาพผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
3. บริ การสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื อ้ รัง
4. บริ การควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื อ้ รัง การป้องกันระดับสอง (2nd
prevention) สําหรับผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)
5. รายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ (หน่วยบริ การที่จําเป็ นต้ อง
ให้ บริ การในพื ้นที่กนั ดารและพื ้นที่เสีย่ งภัย)
6. ค่าตอบแทนกําลังคนด้ านการสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข)
3. การบริหารการเงินการคลังของหน่ วยบริการ
3.1 แนวคิดด้ านการบริหารการเงินการคลังสาธารณสุข ได้ แก่ [15]
ผลกระทบของการปฏิรูประบบราชการและระบบสาธารณสุข ทําให้ ภาครายรับ ภาค
รายจ่าย การบริหารสินทรัพย์ขององค์การบริ การสาธารณสุขต้ องปรับเปลี่ยนอย่างมาก รวมทัง้
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ระบบการบันทึกทางบัญชีการเงิน ระบบบัญชีการบริ หารขององค์การบริ การสาธารณสุขต้ อง
สามารถสะท้ อนเกณฑ์ การพึงรับพึงจ่ายและประสิทธิภาพองค์การได้ การจัดวางยุทธศาสตร์
เพื่อจัดทําแผนการเงินของหน่วยบริ การทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ผู้บริ หารจะต้ องอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี ้
ก. สุขภาวะทางการเงินที่จะดําเนินการตามความต้ องการพื ้นฐานขององค์กร
ข. จํานวนเงินของโรงพยาบาลที่ได้ รับและจ่าย
ค. แนวโน้ มทางการตลาดสาธารณสุข ที่ จ ะกดดัน ให้ ต้ อ งมี ก ารตัด สิ น ใจ
ทางการบริ หาร
ง. นโยบายและกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางการเงินของ
โรงพยาบาล
หน่ วยบริ การสาธารณสุขจะต้ องวางมาตรการการบริ ห ารและตัวชี ว้ ัดทางการเงิน
ภายใต้ สถานการณ์ปฏิรูปโดยจัดกลุม่ เป้าประสงค์ ใน Balanced Scorecard เป็ น 3 กลุม่ คือ
ก. การเพิ่มรายรับ
ข. การลดต้ นทุนหรื อเพิ่มผลผลิตของงาน (Productivity)
ค. เพิ่มการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์
ทังนี
้ ้หน่วยบริการสาธารณสุข จะต้ องนําข้ อมูลด้ านโอกาสและอุปสรรคในภาพรวม มา
พิจารณาร่ วมกับความเข้ มแข็งหรื อจุดเด่นของปฏิบตั ิการภายในหน่วยบริ การหรื อเครื อข่าย
บริ การ ต่อมาคือต้ องวิเคราะห์ ว่า กลยุทธ์ ระดับองค์การอยู่ในตําแหน่งเติบโตได้ หรื อเป็ นได้
เพี ย งระดับ รั กษาความมั่น คง หรื อ อยู่ในภาวะถดถอยต้ องเก็ บ เกี่ ยวประโยชน์ จ ากทุน เดิ ม
เท่านัน้
เมื่อทราบทิศทางและสาระของกลยุทธ์ แล้ ว ผู้บริ หารสามารถนํามาบรรจุลงในตาราง
เพื่อกํ าหนดมาตรการการบริ หารและจัดทําตัวชีว้ ดั ความสําเร็ จ มีผ้ ูเกี่ ยวข้ องที่สําคัญ คือ ผู้
ให้ บริ การและผู้จ่ายเงินให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ ซึง่ แต่ละฝ่ ายจะสนใจในประเด็นที่กระทบต่อการเงิน
การคลัง
1. ผู้ให้ บ ริ ก าร ในระบบการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุข นัน้ จะมี ผ้ ูให้ บ ริ ก ารสาธารณสุข
หลากหลาย ระดับการให้ บริ การและวิธีการให้ บริ การที่หลากหลาย การทําความเข้ าใจการ
ไหลเวียนของแหล่งเงินทุนที่เข้ าสูร่ ะบบ หรื อวิธีการที่จะทําให้ เงินไหลเข้ าสูโ่ รงพยาบาล
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1) กลุ่มผู้ให้ บริ การในเครื อข่ายบริ การสาธารณสุข โดยทัว่ ไปจะให้ บริ การในลักษณะ
เครื อข่ายทังหมด
้
และให้ มีบริการข้ ามกันได้ ระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Mix)
- โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้ รับเงินทุนส่วนใหญ่จากระบบการ
ประกันสาธารณสุขชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า สวัสดิการข้ าราชการ และ
ประกันสังคม โดยในทางทฤษฎีจะมีค่าธรรมเนียมในการบริ การ (Fee for Service) แต่อยู่ใน
ระดับน้ อย
- โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงอื่น จะได้ รับเงินงบประมาณนอกเหนือจากที่กล่าว
มาแล้ วเพิ่มเติม เช่น กองทัพ กระทรวงที่สงั กัด สภากาชาดไทย เป็ นต้ น โดยในทางทฤษฎีจะมี
ค่าธรรมเนียมในการบริ การ (Fee for Service) แต่อยูใ่ นระดับน้ อย
- โรงพยาบาลเอกชน จะได้ รั บ เงิ น ทุ น จาการลงทุ น ในตลาดหุ้ น การรั บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมในการบริการ
2) กลุม่ ผู้ให้ บริการอื่น เช่น
- คลินิกแพทย์ แพทย์ รวมทังกลุ
้ ่มผู้ให้ บริ การวิชาชีพอื่น ในลักษณะที่รับเงินทุนจาก
กองทุ น ประกั น สุ ข ภาพ (Fee for Service) โดยอยู่ ใ นฐานะผู้ ทํ า สั ญ ญารายย่ อ ย (Subcontractor) ของโรงพยาบาล
- ผู้ให้ บริ การด้ านการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
สามารถเข้ า สู่ร ะบบประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ าได้ โดยมี ข้ อ กํ า หนดว่ า จะต้ อ งจดทะเบี ย น
มาตรฐาน
- สถานบริ การสาธารณสุขอื่น สถานสงเคราะห์ สถานบริ การส่งเสริ มสุขภาพ หรื อ
สถานเสริ มความงาม จะมีผลต่อกระแสการไหลเวียนของเงินและการใช้ ทรัพยากร
2. ผู้จ่ายเงินให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ ในการที่จะเข้ าใจว่าสถานบริการสาธารณสุขจะมีรายรับ
จากการให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งไร จะต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ “ผู้จ่ า ย (Payers)” ในระบบ
สาธารณสุข ซึง่ ประกอบด้ วย ผู้จ่ายเงินภาครัฐ และผู้จ่ายเงินที่เป็ นเอกชน
- ผู้จ่ายเงินภาครัฐ คือ กองทุนหลักประกันสาธารณสุขแห่งชาติ สวัสดิการข้ าราชการ
รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม ซึง่ เป็ นส่วนใหญ่ของแหล่งจ่ายเงิน ยังมีแหล่งย่อยที่จ่ายเงิน
อีก เช่น กองทุนพระราชบัญญัตผิ ้ ปู ระสบภัยจากรถ เป็ นต้ น
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- ผู้จ่ายเงินภาคเอกชน คือ บริ ษัทเอกชนที่จ่ายเงินค่าประกันตามกรมธรรม์ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศเปิ ด ผู้จ่ายเงินภาคเอกชนในระบบบริ การสาธารณสุขจึงมีทงบริ
ั ้ ษัท
ประกัน สุข ภาพ การท่ อ งเที่ ย ว การประกัน เฉพาะสํ า หรั บ บางกรณี หรื อ บางวิ ช าชี พ ที่ ม า
ปฏิบตั งิ านในประเทศไทย
ทังกองทุ
้
นของรัฐบาลและเอกชน ในระบบบริ การสาธารณสุข ถือว่าเป็ น “ผู้จ่ายภาคีที่
สาม (Third party payers)” ซึง่ หมายความว่า ผู้ให้ บริ การและผู้ป่วย มิได้ ปฏิสมั พันธ์ ทางการ
เงินกันโดยตรงเมื่อเกิดการให้ และรับบริการขึ ้น จะมีผ้ รู ับผิดชอบด้ านการเงินขึ ้นมาอีกชุดหนึง่
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข
การบริ หารทางการเงินการคลังของสถานบริ การภาครัฐที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
ต้ องกําหนดเป้าหมายที่ชดั เจน โรงพยาบาลทุกแห่งในพื ้นที่ มีการบริ หารจัดการการเงินการ
คลังที่ มี ประสิทธิ ภาพโดยการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน กํ าหนดภารกิ จและจัดสรร
งบประมาณ (การจัดทําแผนงบประมาณ แผนการจัดหาเงินจากแหล่งต่างๆ และแผนการใช้
เงินให้ สอดคล้ องกัน) การจัดทํ าแผนประมาณการรับ – จ่าย เงินบํารุ งของหน่วยบริ การทุก
ระดับ (ปฐมภูมิ ทุติ ย ภูมิ ตติ ย ภูมิ และศูน ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ (Excellent Center)) [16] เช่ น
วิเคราะห์โอกาสขององค์กรในการสร้ างรายรับ ในหมวดต่างๆ โดยเฉพาะ ข้ าราชการ สิทธิเบิก
ได้ จ่ายตรง สิท ธิ ป ระกัน สังคม หมวดเรี ยกเก็ บตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ค้ นหาจุดแข็งใน
กระบวนการจัดการ ในการเรี ยกเก็บในสิทธิต่าง ๆ วิเคราะห์และการกําหนดยุทธศาสตร์ ด้าน
การพัฒ นาบุ ค ลากร แผนงานโครงการ ที่ ส อดคล้ อ งกับ ทิ ศ ทางการนํ า องค์ ก ร วิ สัย ทัศ น์
กระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพ โดยสามารถบู รณาการให้ เกิ ด กระบวนการจัด ทํ า แผนที่ มี
ประสิทธิ ภาพครอบคลุม จุดเน้ น และประเด็นสําคัญขององค์ กร สอดคล้ องกับสถานการณ์
การเงินการคลัง ระบบการพัฒ นามีการจัดทํ าแผนจากกรอบ และประเด็นยุทธศาสตร์ ทาง
การเงินที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และถ่ายทอดสูร่ ะดับปฏิบตั ิ ควบคูก่ บั กลไกเดิม เพื่อให้ เกิดการ
ประสานและรายงาน ติดตาม กํากับที่มีประสิทธิมากขึ ้นโดย
3.2 โครงสร้ างงบประมาณของสถานบริการ
หลักการในการจัดสรรงบประมาณทางด้ านสาธารณสุขในรู ปแบบการเหมาจ่ายราย
หัว และแปรผันตามจํานวนประชากรที่มาขึ ้นทะเบียน ตัวอย่าง กรณีของโรงพยาบาล รัฐบาล
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กํ า หนดงบเหมาจ่ า ยรายหัว ให้ กับ โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง มี ป ระชากรที่ ม าขึ น้ ทะเบี ย น ซึ่ง
งบประมาณที่ได้ จากการเหมาจ่ายรายหัวนี ้จะเป็ นงบประมาณหลักที่ใช้ ในการดําเนินกิจการ
ของโรงพยาบาลและเงินงบประมาณดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็ นหมวดต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ ใน
แต่ละกิจกรรมต่างกัน ดังนี ้
หมวดเงินงบประมาณ ได้ แก่
(1) งบบุคลากรเป็ นงบประมาณประเภทแรกที่หักออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว
สํ า หรั บ เป็ น รายจ่ า ย ด้ า นบุ ค ลากร ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง เงิ น สํ า หรั บ ผู้ไม่
ประกอบเวชปฏิบตั ิส่วนตัว เงินเบี ้ยเลี ้ยงเหมาจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการค่า
เช่าบ้ าน เป็ นต้ น
(2) งบลงทุนที่ใช้ จ่ายสําหรับการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้ าง โดย
รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่ ซึง่ โรงพยาบาลจะต้ องทําแผนของบประมาณ
ต่ อ ส่ ว นกลาง แต่ถ้ า เป็ น การลงทุน ขนาดเล็ ก จะใช้ เงิ น นอกงบประมาณซึ่ง อยู่ภ ายใต้ ก าร
ตัดสินใจของผู้บริหาร หมวดเงินนอกงบประมาณ เงินส่วนนี ้จะแบ่งเป็ นหมวดหลัก ได้ แก่
(1) เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ า (Universal Coverage; UC)
งบประมาณส่วนนี ้ได้ รับการจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวต่อปี งบประมาณในหมวดนี ้จะใช้ จ่าย
เป็ นงบดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้ป่วย และการสร้ างเสริ มสุขภาพแก่ประชาชน เช่น
การจัดซื ้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ การส่งเสริ มป้องกันควบคุมโรค โครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริ ม
สุขภาพแก่ประชาชน จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ เป็ นต้ น
(2) เงินบํารุง เป็ นหมวดเงินที่โรงพยาบาลได้ รับจาก
- การเรี ย กเก็ บ จากผู้ มารั บ บริ ก ารตามสิ ท ธิ เช่ น ผู้ ป่ วยชํ า ระเงิ น เอง สิ ท ธิ
ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม เป็ นต้ น
- เงินที่ได้ รับจากการบริ จาคจากบุคคลต่าง ๆ หรื อองค์กรเอกชนเพื่อนําไปใช้ ใน
การพัฒนาโรงพยาบาล หมวดเงินบํารุ งนี ้สามารถใช้ จ่ายในด้ านต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์
ครุ ภณ
ั ฑ์ เงินปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของบุคลากร เงินเดือนลูกจ้ างชัว่ คราว เป็ นต้ น โดย
อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล ซึ่งจํานวนของเงินบํารุ งในแต่ละ
โรงพยาบาลจะไม่เท่ากันขึ ้นกับจํานวนผู้ป่วย กิจกรรมพิเศษที่โรงพยาบาลดําเนินการ การรับ
บริจาค เป็ นต้ น
รายจ่ายที่ห้ามจ่ายจากเงินบํารุง
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1. รายจ่ายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ
2. ค่าซ่อมแซมบ้ านพัก หรื ออาคารที่ พกั ซึ่งมิใช่เป็ นการต่อเติมปรับปรุ งที่มี
ราคาเกินกว่า 100,000 บาท
3. ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้ างที่มีราคาเกินกว่า 500,000 บาท
ั ฑ์ที่มีราคาเกินกว่า หน่วยละ 200,000 บาท
4. ค่าครุภณ
5. รายจ่ า ยเพื่ อซื อ้ ยานพาหนะ เว้ น แต่รถจัก รยาน 2 ล้ อ รถจัก รยานยนต์
รถพยาบาล หรื อรถกระบะ ซึง่ ซื ้อเพื่อทดแทนคันเดิม ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 7 ปี
6. รายจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
รายจ่ายห้ ามจ่ายตามข้ อ 2 3 และ 4 ถ้ าจําเป็ นต้ องจ่ายเกินกว่าวงเงินที่กําหนด หรื อ
ถ้ าจําเป็ นต้ องจ่ายตามรายจ่ายข้ อ 5 ให้ ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
(3) อื่น ๆ
- เงินจากกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เป็ นโครงการที่มีเงินทุนจาก
การเก็บภาษีธุรกิจ บุหรี่ สุรา เพื่อนํามาใช้ ในการสร้ างสาธารณสุขแก่ประชาชน จะสนับสนุนใน
กรณีที่องค์กรต่าง ๆ ต้ องการทําโครงการเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
- เงินสนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
- เงินจากกองทุนฉุกเฉิน (Contingency Fund: CF) หรื อ งบประมาณเพื่อความมัน่ คง
ของระบบประกันสาธารณสุข เป็ นเงินที่ใช้ สนับสนุนกรณี โรงพยาบาลมีปัญ หาด้ านการเงิน
โดยสามารถขอเงินส่วนนี ้ไปยังกระทรวงได้ อย่างไรก็ตาม เงินนอกงบประมาณ จะเป็ นหมวด
เงิ น ที่ โรงพยาบาลจะใช้ จ่ า ยได้ อ ย่า งคล่อ งตัว มากกว่า ทํ า ให้ บ ริ ห ารงานได้ รวดเร็ ว เพราะ
ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริ หารของโรงพยาบาล แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ต้องนําไปใช้ จ่ายสําหรับการ
ดูแลผู้ป่วย และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนเท่านัน้
3.3 โครงสร้ างรายรับของสถานบริการ
3.3.1 เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย หมายถึ ง จํ า นวนเงิ น อย่ า งสูง ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รับ
อนุญาตให้ จ่ายหรื อให้ ก่อหนี ้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ส่วนเงินนอกงบประมาณ สถานบริการมีอํานาจในการใช้
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จ่ายที่สํานักงบประมาณคลายความควบคุม ทําให้ คล่องตัวในการเบิกจ่าย และเป็ นส่วนเสริ ม
ภารกิจ กรณีเงินในงบประมาณได้ รับการจักสรรไม่เพียงพอ
ประเภทของเงินนอกงบประมาณ
1. ทุนหมุนเวียน
2. เงินทดรองราชการ
3. เงินฝาก
4. เงินขายบิล
5. เงินบูรณะทรัพย์สนิ
6. เงินบริ จาค
7. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
8. เงินบํารุงการศึกษา
9. เงินบํารุงโรงพยาบาล
3.3.2 รายรั บจากการดําเนินงานของสถานบริการ
โดยทัว่ ไปสถานบริ การสาธารณสุข มีรายรับหลักจากหลายแหล่ง เช่น รายรับจากการ
ให้ บริการทางการแพทย์ รายรับจากการให้ บริการอื่นที่ไม่เป็ นบริการทางการแพทย์ รายรับจาก
การบริ จาค หรื อกองทุน สนับสนุน จากบุคคล มูลนิธิ รายรับจากงบประมาณพิ เศษของรัฐ
รายรับจากผลประโยชน์ในการลงทุนด้ านอื่น หากจะจัดกลุ่มใหญ่ๆ พอแบ่งรายรับของสถาน
บริ การสาธารณสุขออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1. รายรับจากการดําเนินการ ได้ แก่ การให้ บริการผู้ป่วย
2. รายรับจากการดําเนินการอื่น ได้ แก่ การให้ บริ การในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการเจ็บป่ วยหรื อสาธารณสุข
3. ผลประโยชน์ ซึง่ หมายถึงจากการทําธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสถานบริการ
สาธารณสุข
1) รายรับจากการดําเนินการของสถานบริการสาธารณสุข
ความสลับซับซ้ อนในโครงสร้ างรายรับขององค์การบริ การสาธารณสุข ทําให้ ผ้ บู ริ หาร
กลยุทธ์ ด้านการเงินในระบบบริ หารแบบดุลยภาพจะต้ องเข้ าใจว่า ราคาค่าบริ การ การเรี ยก
เก็บรายจ่าย และต้ นทุนมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างระหว่าง “การคิด
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รายจ่ายด้ วยราคาค่าบริ การ” กับ “การเรี ยกเก็บรายจ่าย” และ “ต้ นทุนของการบริการ” ด้ วยคํา
นิยามต่อไปนี ้
- ต้ นทุน (Cost) คือ มูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ ไปจริ งในการให้ บริ การแต่ละอย่าง
หรื อหากต้ องการต้ นทุนต่อหน่วยก็ต้องจําแนกออกมาเป็ นหน่วยบริ การ เช่น ต้ นทุนต่อหน่วย
การให้ บ ริ การผู้ป่ วยนอก ต้ น ทุน ต่อหน่ วยการให้ บ ริ การผู้ป่ วยใน/คน/วัน สําหรับ ต้ น ทุน ใน
รายงานการเงิ น คื อ ต้ น ทุน รวมในการดํ าเนิ น การทัง้ หมด เพราะฉะนัน้ เวลาสถานบริ ก าร
สาธารณสุข จะวิเคราะห์ แ นวโน้ ม รายรั บ ในอดี ต จะพิ จ ารณาจาก Charge/Cost Ratio แต่
สําหรับแนวโน้ มรายรับในปั จจุบนั และอนาคตพิจารณา Payment/Cost Ratio
- การคิดรายจ่ายด้ วยราคาค่าบริ การ (Charge) คือ จํานวนเงินที่สถานบริ การ
สาธารณสุขคิดราคาไปตามที่ ให้ บริ การ (Price service) รู ปแบบรายรับของสถานบริ การใน
รูปแบบนี ้มีแนวโน้ มจะลดน้ อยลงเรื่ อยๆ
- การเรี ยกเก็บรายจ่าย (Payment) คือ จํานวนเงินที่สถานบริ การสาธารณสุขคิด
ตามอัตราที่กําหนดรับเป็ นเงินสด ตามลักษณะของสิทธิผ้ ปู ่ วย เช่น อัตราค่าผ่าตัดไส้ ติ่งผู้ป่วย
ข้ าราชการจะแพงกว่าผู้ป่วยประกันสังคม แต่ก็อยู่ในกรอบที่กําหนด รายจ่ายนี ้อาจจะสูงหรื อ
ตํ่ากว่า “ต้ นทุน” ก็เป็ นได้
รายรับจากการดําเนินการของสถานบริ การสาธารณสุข หมายถึง รายรับ (Revenue)
ของสถานบริ การสาธารณสุข ที่จดั เก็บได้ จากการให้ บริการผู้ป่วยเป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่ [15]
1) รายรับรวมจากการบริ การผู้ป่วย (Gross Patient Service Revenue: GPSR)
หมายถึง จํานวนเงินซึ่งสถานบริ การสาธารณสุขพึงได้ รับทัง้ หมด (โดยยังไม่คิดอัตราหักลด
เช่น ส่วนลด ค่าปรับลดในการประกันสาธารณสุขต่างๆ และภาษี ) จากการให้ บริ การทังแบบ
้
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ก่อนการหักลดด้ วยวิธีการต่างๆ หรื ออาจจะหมายความว่า วงเงินที่
องค์การควรจะได้ รับ อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริ งสถานบริ การสาธารณสุขจะได้ รับเงินจริ ง
น้ อยกว่า GPSR
2) รายรั บ สุ ท ธิ จ ากบริ ก ารผู้ ป่ วย (Net Patient Service Revenue: NPSR)
หมายถึง จํานวนเงินทังหมดที
้
่สถานบริ การสาธารณสุขได้ รับจริ ง หลังจากปรับส่วนลดทังจาก
้
ค่า ส่วนลดต่างๆ และปรับ ส่วนลดจากผู้จ่า ยเงิ น อาจจะหมายถึ ง สํา นัก งานหลัก ประกัน
สาธารณสุขแห่งชาติ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําการปรับลดตามสูตรเฉพาะของตน
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เช่ น อัต ราการจ่ า ยจริ ง เมื่ อ เรี ย กเก็ บ จากผู้ป่ วยอุบัติ เหตุ ผู้ป่ วยฉุก เฉิ น ผู้ป ระสบภัย ตาม
พระราชบัญญัตผิ ้ ปู ระสบภัยจากรถ เป็ นต้ น
2) รายรับจากการดําเนินการอื่น
สถานบริ การสาธารณสุขสามารถสร้ างเงินได้ จากการดําเนินการอื่น ซึง่ อาจไม่ตรงกับ
พัน ธกิ จหลัก ในด้ า นการรั ก ษาพยาบาลผู้ป่ วย และไม่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบการจ่ายเงิน ตาม
ประกันสาธารณสุขชนิดต่างๆ แต่ก็ทําเงินได้ โดยเกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของสถานบริ การ
สาธารณสุข รายรับจากการดําเนินการอื่นนี ้ เช่น ช่องทางการติดต่อกับกองทุนต่างๆ บริ การ
ร้ านอาหาร ร้ านค้ าภายในโรงพยาบาล บริการที่จอดรถ เป็ นต้ น
3) รายรับอื่นที่มิใช่จากการดําเนินการ
รายรับส่วนนี ้อาจจะมาจาก
1. การบริจาค
2. การได้ รับโอนเงินจากเครื อข่าย หรื อสถานบริ การสาธารณสุขอื่นมา
เพื่อช่วยเหลือ หรื อให้ สําหรับกิจกรรมเฉพาะบางอย่าง
3. สําหรับสถานบริ การสาธารณสุขที่เป็ นองค์การมหาชนหรื อเอกชน ก็
อาจหมายถึง
1) การใช้ สภาพคล่องขององค์การเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากส่วน
ต่างของราคาหุ้น
2) การใช้ สภาพคล่องขององค์การเพื่อจัดหารายรับจากการลงทุน
(Investment income) ในพันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุนรวม กองทุนส่วนตัว
3) รายรับจากการบริ หารส่วนต่าง (Profit margin) เช่น การรับเป็ น
หน่วยสัง่ ซื ้อยาและเวชภัณ ฑ์ การรับเป็ นผู้ประสานการวิจัยและพัฒ นาด้ านการวิจัยคลินิก
เครื อข่ายการพัฒนาทางวิศวกรรม การแพทย์ การดูแลเครื่ องมือแพทย์ การรับเป็ นผู้จัดการ
บริ การเชื่อมโยงในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การให้ คําปรึกษาเรื่ องเพศ การเป็ นผู้รับ
จัดการเชื่อมโยงกับสถานบริ การที่มีอยู่แล้ ว เช่น ทีมแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว ทีมดูแลผู้ป่วย
ที่บ้าน ที มเฝ้าบริ บาลที่บ้าน การจ้ างภายนอก (Outsourcing) รวมด้ านห้ องปฏิบตั ิการ การ
จัดการด้ านชันสูตร การตรวจพิสจู น์ทางชิ ้นเนื ้อ การแพทย์ฉกุ เฉิน เป็ นต้ น
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3.4 โครงสร้ างรายจ่ ายของสถานบริการสาธารณสุข
3.4.1 รายจ่ ายของสถานบริการสาธารณสุข
สถานบริ ก ารสาธารณสุข มี รายจ่ า ยทัง้ เพื่ อ การบริ ก ารผู้ป่ วย การบริ ห ารงานของ
องค์การ และการจัดการด้ านกลยุทธ์ การตลาด แต่รายจ่ายส่วนใหญ่มกั เป็ นค่าแรงงาน ค่ายา
และเวชภัณฑ์ ค่าเสื่อมและซ่อมบํารุ งเวชภัณฑ์ และรายจ่ายอื่นๆ รวมทัง้ “หนี ้เสีย” ร่ วมด้ วย
[15]
1. รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
รายจ่ายหมวดนี ้นับเป็ นสัดส่วนรายจ่ายมากที่สดุ ในบริ การสาธารณสุข การบริ หารที่ดี
มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ จะช่วยให้ สามารถลดต้ นทุน และเพิ่มผลิตภาพได้ มากในบริ การ
สาธารณสุข สัดส่วนของรายจ่ายด้ านนี ้ของเงินเดือนและค่าตอบแทนจะอยู่ระหว่าง ร้ อยละ 40
ถึง 60 ของรายจ่ายทังหมดขององค์
้
กร
1) ส่วนที่เป็ นต้ นทุนคงที่ มักจะมากที่ “เงินเดือน” โดยเฉพาะจากบุคลากรสายวิชาชีพ
ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์
2) ส่วนที่เป็ นรายจ่ายผันแปร ได้ แก่ ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น มีสดั ส่วน
ที่แตกต่างกันไปตามวิธีการบริ หารขององค์กรแต่ละแห่ง
2. รายจ่ายเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ และรายจ่ายทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ การทางการแพทย์และ
สาธารณสุข นับเป็ นรายจ่ายที่เป็ นสัดส่วนมากรองจากการใช้ จ่ายในบริ การสาธารณสุข อยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 25-30 ของรายจ่ายทังหมด
้
3. ค่าเสื่อมและซ่อมบํารุงครุภณ
ั ฑ์
สถานบริ การสาธารณสุข มีเครื่ องมือ ครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ่งก่อสร้ างที่มีราคาแพง ค่าเสื่อม
ราคาในเทคโนโลยีมีพลวัตที่รวดเร็ ว ค่าซ่อมบํารุงสูง จึงต้ องมีการบันทึกเป็ นต้ นทุนทางบัญชีไว้
เสมอในรอบรายงานทางบัญชี และเนื่องจากความหลากหลายในเทคโนโลยี อายุการใช้ งาน
การจัดทํามาตรฐานบัญชีบริ หารสินทรัพย์ จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ การควบคุมรายจ่ายใน
การปฏิบตั ิการขององค์การด้ วย เพราะเทคโนโลยีที่มีราคาสูงและมีความหลากหลาย หาก
้
ดําเนินการด้ วยความรู้ความชํานาญหรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตํ่าจะมีอายุการใช้ งานสันลง
มีรายจ่ายเกี่ยวกับการบํารุงรักษาที่สงู
4. รายจ่ายอื่น เป็ นรายจ่ายการดําเนินงานทัว่ ไป หรื อค่าเบ็ดเตล็ด ตัวอย่าง เช่น ค่า
โทรศัพท์ ค่าเช่าคูส่ ายอินเทอร์ เน็ต สวัสดิการพิเศษแก่เจ้ าหน้ าที่และพนักงาน เป็ นต้ น
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5. รายจ่ายประเภท “หนี ้เสีย” หรื อ “หนี ้สงสัยจะสูญ” มาจากหนี ้บริ การที่ไม่ได้ รับการ
ชําระ
3.4.2 หลักการควบคุมรายจ่ าย
การควบคุม รายจ่ ายจึงต้ องพิ จารณาทัง้ ทิ ศ ทางทางกลยุท ธ์ ไปพร้ อมกับ การปรั บ
สาระสําคัญของกลยุทธ์ นอกจากนี ้ ต้ นทุนที่สําคัญของบริ การสาธารณสุขคือ ต้ นทุนเกี่ยวกับ
ค่าแรง การควบคุมรายจ่ายด้ วยการควบคุมต้ นทุนส่วนใหญ่จึงหมายถึง การควบคุมเกี่ยวกับ
ต้ นทุนค่าแรง กลยุทธ์ ระดับองค์การที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมค่าแรงที่สําคัญคือ กลยุทธ์ด้าน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจ้ างเหมาภายนอก เป็ นการบริ ก ารแบบหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ สามารถใช้
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญจากภายนอกได้ ทนั ท่วงที ภายใต้ ต้นทุน คุณภาพ และปริ มาณ
งานที่ ควบคุมได้ ความสําเร็ จของการควบคุมรายจ่ายด้ วยการจ้ างเหมาภายนอกขึ ้นอยู่กับ
ความสามารถในการวางแผนและการต่อรอง
ต้ น ทุน ที่ สํ าคัญ ของบริ ก ารสาธารณสุข คื อต้ น ทุน เกี่ ยวกับ ค่าแรงงาน การควบคุม
รายจ่ายด้ วยการลดกําลังคนจึงทําได้ ยาก โดยเฉพาะในระบบการจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายราย
หัว หลักการควบคุม รายจ่ายด้ วยการควบคุมต้ นทุน มี ประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ้ ูบริ ห ารระดับ
หน่วยปฏิบตั กิ ารจะต้ องคํานึง ดังนี ้ [15]
1. ค่า ตอบแทนนอกเวลาทํ า การกํ า หนดอัต ราตายตัว มากไปในทางปฏิ บัติ มี ก าร
ประมาณว่าโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริ กาต้ องสูญเสียรายจ่ายด้ านนี ้สูงกว่าความเป็ น
จริง การควบคุมรายจ่าย จึงหมายถึง การจัดอัตราค่าตอบแทนที่ยืดหยุน่ ตามผลงาน และภาระ
งาน หรื อให้ มีเวร On Call โดยจ่ายอัตราตํ่า เมื่อมีผ้ ปู ่ วยและถูกเรี ยกจึงให้ อีกอัตราหนึง่ เสริมไป
2. การจัดตารางการปฏิบตั ิงานที่ ไม่มีประสิทธิ ภาพ ซึ่งจะก่อให้ มีต้นทุนสูง ทัง้ ส่วน
ปฏิบตั ิการส่วนหน้ าและส่วนสนับสนุนบริ การ หากทําการจัดผู้ปฏิบตั ิงานไว้ มากในวันที่มีผ้ มู า
รับบริการน้ อย ต้ นทุนต่อผลงานก็จะสูงตามไปด้ วย
3. ไม่จัดการเกี่ยวกับข้ อมูลอัตรากําลัง ถ้ าเป็ นหน่วยบริ การภาครัฐ การไม่ทําข้ อมูล
อัตราถือจ่ายเงินเดือนให้ ทนั สมัย หมายถึงว่า เงินเดือนที่เสียไปในแต่ละเดือนจะไม่ก่อให้ เกิด
ผลผลิต และไม่ก่อผลต่อสาธารณสุขผู้ป่วยแม้ แต่น้อย เพราะผู้ปฏิบตั ิงานไม่ได้ อยู่ปฏิบตั ิงาน
ในพื ้นที่
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4. การรอคิวนาน หากให้ ผ้ ูป่วยนอกรอตรวจนานขึน้ จะเพิ่มต้ นทุนทางด้ านบริ การ
ทั่ ว ไป ค่ า เครื่ อ งปรั บ อากาศ และค่ า สาธารณู ป โภคทั่ ว ไป ส่ ว นผู้ ป่ วยในที่ ร อคิ ว นั ด รอ
กระบวนการให้ การรักษานาน จะเพิ่มต้ นทุนทัง้ ค่าดําเนินการ ต้ นทุนความเสี่ยงทางคลินิก
ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนเสียโอกาส
5. ใช้ จ่ายวัสดุทวั่ ไปมากเกินไป เช่น วัสดุใช้ สอยทัว่ ไปทางการแพทย์ ผู้บริ หารที่ละเลย
การควบคุมการจัดมาตรฐานการทํางานในจุดนี ้จะไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้
6. ไม่ วิ เคราะห์ ห รื อ ไม่ ทํ า รายการการเจ็ บ ป่ วยของผู้ม ารั บ บริ ก าร การเหมาจ่ า ย
้
การวิเคราะห์การมารับบริ การ ผู้ป่วยบางรายอาจต้ องการ
ค่าบริ การรายหัวประชากรทังหมด
การแนะนําเท่านัน้ บางรายต้ องการยาสามัญไม่มาก บางรายเท่านันที
้ ่ต้องการยาจํานวนมาก
แพทย์หรื อพยาบาลผู้ให้ บริ การจึงมักดําเนินการผิดพลาด
7. ละเลยศักยภาพการร่ วมจ่าย ผู้ปฏิบตั ิงานส่วนหน้ ามักจะมองว่า เงื่อนไขการร่ วม
จ่ายเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย หรื อเป็ นเรื่ องของสังคมสงเคราะห์ที่จะต้ องหาเอง ทําให้ ในการให้ บริ การ
โรงพยาบาลอาจจะต้ องรับผิดชอบต้ นทุนยา และวัสดุการแพทย์ ที่ไม่จําเป็ น หรื อข้ าราชการ
จะต้ องจ่ายเพิ่มแต่ไม่ได้ จ่าย
ในการบันทึกรายจ่ายหรื อการจัด
8. ไม่จดั มาตรฐานบริ การทังหมดของโรงพยาบาล
้
มาตรฐานของทุกจุดบริ การจะช่วยลดต้ นทุนและเพิ่มรายรับของโรงพยาบาลได้ ต้ นทุนจะไม่
สามารถลดลงได้ ถ้ าแพทย์ยงั ไม่มีมาตรฐานการรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาล ไม่มีมาตรฐานการ
รับผู้ป่วยไว้ ในหอผู้ป่วย ไม่มีแผนการจําหน่ายผู้ป่วย และไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิด้าน
คลินิก
การควบคุมรายจ่ ายด้ วยการจ้ างเหมา
ในการควบคุ ม ต้ นทุ น หรื อ รายจ่ า ยที่ ค วบคู่ ไ ปกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพบริ ก าร
สาธารณสุขนัน้ การจ้ างเหมาภายนอก (Outsourcing) เป็ นทังการบริ
้
หารและการบริ การแบบ
หนึ่ ง เพราะทํ าให้ ส ถานบริ การสาธารณสุขสามารถใช้ ท รั พ ยากรและความเชี่ ยวชาญจาก
ภายนอกได้ ทัน ที ภายใต้ ต้น ทุน และปริ มาณงานที่ ควบคุม ได้ อย่างไรก็ ดี ปั จจัยสําคัญ แห่ ง
ความสํ า เร็ จ คื อ การวางแผนและการต่ อ รอง ทัง้ นี ส้ ถานบริ ก ารสาธารณสุข ขนาดเล็ ก มี
ทรัพยากรน้ อย ต้ องการความเชี่ยวชาญเฉพาะบางด้ าน เพื่อการตลาด หรื อการรับรองคุณภาพ
ก็สามารถใช้ วิธีการจ้ างเหมาภายนอกนี ้ได้
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การจ้ างเหมาภายนอกนัน้ ควรพิจารณาจากข้ อมูลต้ นทุนที่ใช้ เดิมว่า หากจ้ างเหมา
แล้ วจะช่วยลดต้ นทุนต่อหน่วยลงได้ เท่าใด การเจรจาต่อรองอาจทําให้ เกิดผลดังต่อไปนี ้
1. การจ้ างเหมาภายนอกเกี่ยวกับ ซัก รี ด จะทําให้ มีพื ้นที่ทําประโยชน์อย่างอื่นมากขึ ้น
2. การทําโรงครัว ลดต้ นทุน ค่าเชื ้อเพลิง ไฟฟ้า และต้ นทุนค่าแรงลง
3. ฝ่ ายเภสัชกรรม ทําให้ ผ้ ตู ้ องมารับผิดชอบตรวจสอบเอกสารลดลง เภสัชกรมีเวลา
มากขึ ้นในการควบคุมคุณภาพและงานวิจยั และสามารถต่อรองลดต้ นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์
ลง เพราะขนาดตลาดใหญ่จะมีอํานาจการต่อรองสูงขึ ้น
4. หน่ ว ยจ่ า ยกลาง ซึ่ง จะทํ า ให้ ลดต้ น ทุ น กระบวนการจัด ซื อ้ ชัน้ วางของ ในบาง
โรงพยาบาลอาจจะซื ้อของ มากรายการ แต่ละรายการจํานวนไม่มาก วิธีการนี ้ทําให้ ตอ่ รองลด
ราคาได้ ยาก แต่สต๊ อกคงคลังกระจายมาก
สรุ ป
โครงสร้ างรายรับของสถานบริ การสาธารณสุข สามารถจัดแบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ รายรับจากการดําเนินการ รายรับจากการดําเนินการอื่น และผลประโยชน์จากการ
ทําธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสถานบริ การสาธารณสุข สถานบริ การสาธารณสุขมีรายจ่ายที่
หลากหลาย รายจ่ายดังกล่าวคือ ค่าแรงงาน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาและซ่อมบํารุง
และรายจ่ายอื่ น ๆ การสร้ างดุลยภาพให้ เกิ ดแก่ องค์ การ ในแง่ของการรั บภาระหน้ าที่ ด้าน
สาธารณสุ ข ในองค์ ก าร และความก้ าวหน้ าที่ ส ามารถสร้ างผลงานด้ า นสาธารณสุ ข แก่
ประชาชนได้ นนั ้ ยุทธศาสตร์ ด้านการเงินขององค์การอย่างกลมกลืนเป็ นเงื่อนไขที่สําคัญต่อ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และการเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพขององค์กรด้ านสาธารณสุข
ตัวเลขทางการเงิน ต้ องสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินการตามกลยุทธ์ได้
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คําถามเชิงอภิปราย
1. การจัดทํางบประมาณภาครัฐมีขนตอนอย่
ั้
างไร และคําว่า “ปี งบประมาณ”หมายถึง
อะไร
2. เหตุใดหน่วยงานภาครัฐจึงต้ องกําหนดผลผลิตและคํานวณต้ นทุน
3. ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานมีวิธีการอย่างไร
4. ระบบบัญชีคงค้ างในระบบงบประมาณคืออะไร
5. มาตรฐานการจัดการทางการเงิน
6. มีรายจ่ายอะไรบ้ างในระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ตามกรอบของกฎหมาย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7. หากท่ า นเป็ นผู้ บริ ห ารโรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ท่ า นจะมี วิ ธี ก ารสร้ างรายรั บ ใน
โรงพยาบาลดังกล่าวอย่างไร
8. โครงสร้ างรายจ่ายของสถานพยาบาลส่วนใหญ่คืออะไร และรายจ่ายที่ไม่จําเป็ นที่ต้อง
สูญเสียไปได้ แก่อะไรบ้ าง
เอกสารอ้ างอิง
1. สํานักงบประมาณ. เอกสารสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ. เอกสารสําเนา
มปป.
2. เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. การงบประมาณ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2537: 5-10.
3. กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ. คูม่ ือปฏิบตั งิ านกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ
รายจ่าย กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ. มปป.
4. สํานักบริ หารกลาง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กลุม่ แผนงานและงบประมาณ.
คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน (Work Manual) กระบวนการบริ หารงบประมาณ : การจัดทําแผน/
ผลการปฏิบตั งิ านและการใช้ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจําปี (กระบวนการ
สนับสนุน) กันยายน 2553.
5. สํานักมาตรฐานต้ นทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ ขัน้ ตอนการจัดทํา
ค่ าใช้ จ่ายผลผลิตตามแนวทางสํานักงบประมาณ 2550.
6. สํานักงบประมาณ. ระเบียบว่ าด้ วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548. เอกสาร
สําเนา. มปป.
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7. สํานักวิจยั ระบบสาธารณสุข. การอภิบาลระบบสาธารณสุขไทย: ช่ องว่ างใหญ่ ท่ ี
รอการพัฒนา. วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
http://www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=readknowledge&id=9
8. สํานักงบประมาณ. เอกสารสํานักนโยบายและแผนงบประมาณ. มปป.
9. ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย. เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2544.
10. โดแนลสัน เดล, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, วิโรจน์ ตั้งเจริ ญเสถียร. การคลัง
สาธารณสุขในประเทศไทย นนทบุรี: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. วันที่ 4
ธันวาคม 2551. http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/1575
11. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. การจัดสรรงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ าประจําปี งบประมาณ 2557. กรกฎาคม 2556.
12. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. “กําเนิด”ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า มิตใิ หม่ แห่ งการบริการด้ านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ ้ ของคน
ไทย. http://www.localfund.in.th/files/born2be.pdf
13. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. การจัดสรรงบประมาณหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ าประจําปี งบประมาณ 2557. กรกฎาคม 2556
14. อ้ างแล้ ว สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
15. ชูชยั ศรชํานิ กลยุทธ์การบริ หารการเงินการคลังภาคบริ การสาธารณสุข หน่วยที่ 6 ใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารโรงพยาบาล. ประมวลสาระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ, นนทบุรี: โรงพิมพ์สโุ ขทัยธรรมาธิราช. 2555
16. ระบบสุขภาพ นครชัยบุรินทร์ . ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข
เขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ . 2554.
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บทที่ 7
การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรั ฐ
เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระหว่างประเทศก็คือการขจัดปั ญหาความยากจนของ
ทุกประเทศ อี ก ทัง้ เป็ น ที่ ป ระเด็น สําคัญ ที่ ห ยิบ ยกขึน้ หารื อในเวที นานาชาติห ลายเวที การ
กําหนดแนวทางสําหรับภาคเอกชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ UN Global Compact
โดยคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ ้นจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจการตลาดของทัง้
ฝ่ ายที่ได้ ประโยชน์ และฝ่ ายที่เสียเปรี ยบ กล่าวคือมุ่งเน้ นเพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทัง้ ใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศ การรวมพลังและเน้ นการมีส่วนร่ วมและระดมสมองทัง้
ภาครัฐและเอกชนให้ มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน การให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships) จะทําให้ ผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. แนวคิดการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐทัว่ ไป
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานกับรัฐ
1.2 สัญญาทางปกครองและสัญญาแพ่ง
2. การให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ
2.1 การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนิ น การในกิ จการของรัฐใน
ต่างประเทศ
2.2 การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในบริ การสาธารณสุข
ไทย
3. กฎหมายพิเศษการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
3.1 พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556
3.2 ทิศทางการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสาธารณสุข
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1. แนวคิดการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรั ฐทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับการให้ เอกชนเข้ าร่วมงานกับรัฐต้ องทําในรู ปของสัญญา ดังนันจึ
้ งต้ อง
นําเรื่ องกฎหมายเข้ ามาพิจารณาด้ วย แนวคิดเกี่ยวกับการทําสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนมีมา
นานแล้ ว
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานกับรั ฐ
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ที่สําคัญไว้ สองประการ คือ 1. หลักเกณฑ์ของตัวคูส่ ญ
ั ญา
และ 2. หลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับเนื อ้ หาของสัญ ญา ซึ่งหลักเกณฑ์ ทัง้ สองประการดังกล่าวเป็ น
ข้ อสรุ ปที่ได้ มาจากการประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดครัง้ ที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2544 กล่าวคือ
1.1.1 หลักเกณฑ์ ตัวคู่สัญญา
หากหน่วยงานทางปกครองหรื อบุคคลซึง่ กระทําการแทนรัฐมุ่งผูกพันตนกับคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึง่ ด้ วยใจสมัครบนพื ้นฐานแห่งความเสมอภาค และมิได้ มีลกั ษณะเช่นที่กล่าวมาแล้ ว
้ อมเป็ นสัญญาทางแพ่ง
ข้ างต้ น สัญญานันย่
หากคูส่ ญ
ั ญาอย่างน้ อยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นหน่วยงานทางปกครอง หรื อเป็ นบุคคลซึง่
ได้ รับมอบหมายกระทําการแทนรัฐ และหรื อสัญญานันมี
้ ลกั ษณะเป็ นสัญญาสัมปทาน สัญญา
ที่ ให้ จัด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ หรื อ จัด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู ป โภค หรื อ แสวงหาประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ หรื อเป็ นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรื อบุคคลซึง่ กระทําการแทนรัฐ
ตกลงให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเข้ าดําเนินการหรื อร่ วมดําเนินการบริ การสาธารณะโดยตรง หรื อ
เป็ นสัญญาที่มีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมีลกั ษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
การใช้ อํานาจทางปกครองหรื อการดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริ การสาธารณะ
บรรลุผล เป็ นสัญญาทางปกครอง
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ได้ บญ
ั ญัติ คํานิยามไว้ วา่ “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม
ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจที่ตงขึ
ั ้ ้นโดยพระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกา หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ใช้ อํานาจทางปกครองหรื อให้ ดําเนินกิจการ
ทางปกครอง
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1. คู่สัญญาระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐกับเอกชน
สัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเป็ นลักษณะที่เข้ าใจโดยทัว่ ไปกันว่าสัญญา
ทางปกครองมักเป็ นสัญญาที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเป็ นฝ่ ายปกครองและอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นเอกชน
ทังนี
้ ้ ผู้ที่จะเข้ ามาทําสัญญาทังคู
้ ่จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาถึงคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ในแง่
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายรัฐ จะวางอยู่บนหลักเรื่ องอํานาจหน้ าที่ คือ วัตถุประสงค์ของสัญญาอยู่ใน
อํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานที่จะเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อไม่ และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ําสัญญามีอํานาจตาม
กฎหมายในการทําหรื อไม่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ําสัญญาต้ องไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียอันจะทําให้ ขดั กับ
หลักความเป็ นกลาง ตลอดจนต้ องเป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ม่ต้องห้ ามตามมาตรา 13 14 และ 16 แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็ นต้ น
ขณะที่ เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ข องเอกชนจะวางอยู่ บ นหลัก เรื่ อ งของ
ความสามารถของบุคคล บุคคลที่จะเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับรัฐได้ จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ถ้ าเป็ นนิติบุคคลต้ องตังโดยชอบด้
้
วยกฎหมายและ
เนื ้อหาหรื อวัตถุประสงค์ของสัญญาอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนัน้ หากเป็ นบุคคล
ธรรมดาต้ องไม่เป็ นมีความบกพร่องในเรื่ องความสามารถ เป็ นต้ น
2. คู่สัญญาระหว่ างเอกชนกับเอกชน
สัญ ญาระหว่างเอกชนกับเอกชนด้ วยเป็ น กรณี ที่ บุคคลอื่ น กระทํ าการแทนรั ฐ เมื่ อ
เอกชนได้ กระทําการแทนรัฐหรื อในนามของรัฐ สัญญาที่เอกชนทํากับเอกชนก็อาจเข้ าลักษณะ
เป็ นสัญญาทางปกครองได้ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องพิจารณาในหลักเกณฑ์เนื ้อหาของสัญญาด้ วย จะ
พิจาณาเพียงแต่วา่ เอกชนกระทําการแทนรัฐอย่างเดียวมิได้
1.1.2 หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญา
มี ข้อพิ จารณาประกอบ 2 ประการสํ า คัญ คื อ ประการแรก หลัก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมาย
บัญ ญั ติ ให้ ระบุให้ เป็ น สัญ ญาทางปกครอง และประการที่ ส อง หลัก เกณฑ์ โดยสภาพของ
สัญญา หรื อเนื ้อหาของสัญญา มุ่งมีวตั ถุประสงค์ให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเข้ าดําเนินการหรื อร่ วม
ดําเนินการบริ การสาธารณะโดยตรง หรื อเป็ นสัญ ญาที่มีข้อกํ าหนดในสัญ ญาซึ่งมีลกั ษณะ
พิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การใช้ อํานาจทางปกครองหรื อการดําเนินกิจการ
ทางปกครอง ซึง่ ก็คือการบริ การสาธารณะบรรลุผลได้ ในที่นี ้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสัญญาทาง
ปกครองเฉพาะ เช่น
1.2 สัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพ่ ง
1.2.1 สัญญาทางปกครอง
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1. สัญญาสัมปทานสาธารณะ
การที่ รัฐมอบบริ การสาธารณะอัน อยู่ในอํานาจหน้ าที่ ของรัฐให้ แก่เอกชนเป็ น
ผู้จัดทํา ซึ่งสัมปทานบริ การสาธารณะบริ การสาธารณะที่ฝ่ายรัฐมอบให้ เอกชนไปจัดทํ านัน้
จะต้ องไม่เป็ นกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรื อความปลอดภัยของประเทศ โดยมักจะเป็ น
บริ การสาธารณะในทางเศรษฐกิจอันเป็ นสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถ
โรงพยาบาล เป็ นต้ น
2. สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้ าง/จัดเช่ า วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์
สัญญาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการจัดทําบริ การสาธารณะ
ให้ บรรลุผลตามอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานทางปกครองคูส่ ญ
ั ญา ที่ว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญคือ
ตามอํานาจหน้ าที่ของหน่วยงานทางปกครองนัน้ จะต้ องมีวสั ดุอปุ กรณ์นนไว้
ั ้ สําหรับการจัดทํา
บริ การสาธารณะ หากขาดวัสดุอปุ กรณ์ที่จะจัดหามานันอาจทํ
้
าให้ เกิดอุปสรรคแก่การดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้ าที่ได้ เช่น
สัญ ญาซื อ้ ขายติ ด ตัง้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุป กรณ์ ก ารประมวลผลระบบ
คอมพิ วเตอร์ เพื่ อติดตัง้ ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็ น สัญ ญาทางปกครองตามมาตรา 3 แห่ง
พ.ร.บ. จัด ตัง้ ศาลปกครองฯ เนื่ อ งจากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ จ ะต้ อ งส่ง มอบตามสัญ ญามี
ลักษณะเป็ นเครื่ องมื อสําคัญ ที่ จะใช้ ในการเชื่ อมโยงและรับส่งข้ อมูลของประชาชนที่ มาใช้
บริ ก ารสาธารณะด้ า นการแพทย์ ให้ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วัต ถุแ ห่ งสัญ ญา
ดังกล่าวจึงเป็ นการซื ้อเครื่ องมือสําคัญที่จําเป็ นต่อการจัดทําบริ การสาธารณะด้ านการแพทย์
ให้ บรรลุผล และเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่มาใช้ บริ การ การฟ้องขอคืนค่าปรับและ
ขอให้ ชําระค่า เสี ย หายจากการไม่ คืน ค่า ปรั บ ตามสัญ ญาข้ างต้ น จึงเป็ น คดี พิ พ าทที่ อยู่ใน
อํานาจของศาลปกครอง (คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 726/2547 ประชุมใหญ่)
1.2.2 สัญญาทางแพ่ ง
1. สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้ าง/จัดเช่ า วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์
สัญญาจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/จัดเช่า วัสดุอปุ กรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นเพียงเครื่ องมือส่วนหนึ่ง
ในการช่วยหรื อส่งเสริ มจัดทําบริ การสาธารณะ มิได้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการจัดทําบริการให้
บรรลุผล ซึง่ หมายความว่า วัสดุอปุ กรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั หามานัน้ แม้ ว่าจะไม่มีไว้ ก็ไม่อปุ สรรค
สําคัญ ที่ จะทํ าให้ การบริ การสาธารณะบรรลุผล หรื อกล่าวได้ ว่า แม้ ว่าจะขาดวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวไปก็ไม่กระทบกระเทือนต่อการบริ การสาธารณะของหน่วยงานทางปกครอง สัญญา
ดังกล่าวมิ ได้ จัดทํ าขึน้ โดยมี วัตถุประสงค์ ในการจัดทํ าบริ การสาธารณะโดยตรง จึงไม่เป็ น
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สัญ ญาทางปกครองประเภทสัญ ญาที่ ให้ จัดทํ าบริ การสาธารณะ และลัก ษณะของการทํ า
สัญญาของฝ่ ายปกครองมุ่งกระทําในฐานะที่เท่าเทียมกับเอกชน หรื อได้ กระทําสภาพเดียวกับ
ประชาชนทัว่ ไปกระทํากัน คือ หน่วยงานทางปกครองกระทําโดยสถานะและสภาพเป็ นเอกชน
รายหนึ่ งกระทํ า กัน มิ ได้ มี ส ถานะพิ เศษใดที่ จ ะบังคับ ฝ่ ายเดี ย วกับ เอกชนได้ จึงถื อ ว่าเป็ น
สัญญาทางแพ่งของฝ่ ายปกครอง
2. สัญญาซื้อขายทรั พย์ สินทั่วไป
สัญญาซื ้อขายนาฬิกาปรับเวลา ไม่เป็ นสัญญาที่ให้ จดั ทําบริ การสาธารณะ เพราะใน
กรณีนี ้ โจทก์ ยงั คงเป็ นผู้จดั ส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมด้ วย
ตนเองโดยตรง อัน เป็ น การดํ า เนิ น การและนํ า มาซึ่ง ความเจริ ญ ของกิ จ การไปรษณี ย์ และ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์
และโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่ตอ่ เนื่องใกล้ เคียงกัน หรื อซึง่ เป็ นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์
และโทรคมนาคม นอกจากนี ้ สัญ ญาดัง กล่ า วก็ ไ ม่ เ ข้ าลัก ษณะเป็ นสัญ ญาจัด ให้ มี สิ่ ง
สาธารณูปโภคเพราะการที่โจทก์จะนํานาฬิกาปรับเวลาไปใช้ ในทางเทคนิคการดําเนินงาน ก็
เป็ น เพี ย งการใช้ เครื่ อ งมื อ ชิ น้ หนึ่ ง ภายในกิ จ กรรมของโจทก์ ในกระบวนการส่ ง สัญ ญาณ
โทรคมนาคมเท่านัน้ นาฬิกาที่จดั ซื ้อ จึงมิได้ เป็ นสิง่ สาธารณูปโภคที่มีไว้ ให้ สาธารณชนสามารถ
ใช้ ประโยชน์ ได้ โดยตรง นาฬิกาปรับเวลาที่เป็ นวัตถุแห่งสัญญาซื ้อขายเป็ นเพียงตัวทําหน้ าที่
ควบคุมสัญญาณความถี่ให้ มีความแน่นอน ก็เป็ นเพียงเครื่ องมือส่วนหนึง่ ที่ทําให้ โจทก์สามารถ
กระทําการบริ การสาธารณะไปได้ ตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ นาฬิกาปรับเวลาดังกล่าวไม่เป็ น
อุปกรณ์ สําคัญที่โจทก์ ใช้ ในการบริ การสาธารณะ สัญญาซื ้อขายระหว่างโจทก์และจําเลยจึง
เป็ นเพี ยงสัญ ญาจัดหาพัสดุธรรมดา ที่เป็ นสัญ ญาสนับสนุนให้ การจัดทําบริ การสาธารณะ
สําเร็ จลุลว่ งไปได้ (คําวินิจฉัยชี ้ขาดเขตอํานาจหน้ าที่ระหว่างศาลที่ 11/2547)
3. สัญญาเช่ าทรั พย์ สิน
การจัดหารายได้ จากทรัพย์สินของรัฐหรื อสัญญาให้ เอกชนแสวงหาผลประโยชน์
อาคารสถานที่ของรัฐ สัญญาเช่าสถานที่และวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่ง
เป็ นส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์ในการให้ การศึกษา ส่งเสริ มวิชาการ
และวิชาชี พ ชัน้ สูง ทํ าการสอน ทํ าการวิจัย ให้ บ ริ ก ารทางวิชาการแก่ สังคม และทํ านุบํารุ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม แต่ เ นื อ้ หาของสั ญ ญามี ข้ อตกลงให้ เอกชนผู้ เช่ า เข้ าใช้ ทรั พ ย์ สิ น ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบกิจการสระว่ายนํ ้า ล้ างอัดฉีดรถ และซักอบรี ดเสื ้อผ้ า โดย
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ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นค่าเช่า ซึง่ เป็ นการที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีหารายได้ จากการใช้ ที่ราชพัสดุ
ที่ ผ้ ู ถู ก ฟ้ อ งคดี ป กครองดู แ ลหรื อ ใช้ ประโยชน์ ต ามมาตรา 11 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 กรณีจึงเป็ นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองยอมให้ เอกชน
เข้ าใช้ ป ระโยชน์ จากทรัพ ย์ สิน ของทางราชการ ดํ าเนิ น กิ จการเพื่ ออํ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัย มิใช่วตั ถุประสงค์หลักในการจัดทําบริ การสาธารณะด้ านการศึกษา
โดยตรง ทัง้ สัญ ญาดังกล่าวก็ มิได้ มีลักษณะเป็ นสัญ ญาประเภทต่าง ๆ อันจะเข้ าลักษณะ
สัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยชี ้ขาดเขตอํานาจหน้ าที่ระหว่างศาลที่ 23/2546)
4. สัญญาเช่ าทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีร่ าชพัสดุ
สัญญาที่มีกระทรวงการคลังเป็ นคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ง ซึง่ กระทรวงการคลังเป็ นส่วน
ราชการ จึ ง เป็ น สัญ ญาที่ มี คู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานทางปกครอง แต่ สัญ ญาเช่ า
ดังกล่าวเพื่ อประกอบการค้ าและอยู่อาศัย ดังนัน้ จึงมี ลักษณะโดยชัดแจ้ งว่า เป็ นการเช่า
อาคารและที่ดินของราชพัสดุเพื่อประกอบการค้ าและอยู่อาศัย อันเป็ นประโยชน์เฉพาะตัวแก่
เอกชนเท่านัน้ ไม่มีลักษณะเป็ นสัญ ญาสัมปทาน หรื อจัดทําบริ การสาธารณะ หรื อจัดให้ มี
สาธารณูปโภค หรื อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด สัญญาพิพาทจึงมิใช่
สัญญาทางปกครอง คงเป็ นแต่เพียงสัญญาเช่าของฝ่ ายปกครองเท่านัน้ (คําวินิจฉัยชี ้ขาดเขต
อํานาจหน้ าที่ระหว่างศาลที่ 8/2547)
5. สัญญาจ้ างทําของ
เมื่อกิ จการนัน้ มิใช่เป็ นงานบริ การสาธารณะแล้ ว สัญ ญาดังกล่าวจึงเป็ นเพี ยง
สัญญาทางแพ่งของฝ่ ายปกครองเท่านัน้ เช่น
ก. สัญ ญาจ้ างเหมาติ ด ตัง้ ปุ่ มสะท้ อ นแสงสองหน้ า บนผิ ว จราจร (คํ า สั่ง ศาล
ปกครองสูงสุดที่ 252/2544)
ข. สัญญาจ้ างทําความสะอาดอาคารโรงพยาบาล เป็ นเพียงสัญญาจ้ างทําของ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรักษาความสะอาดของโรงพยาบาลเพียงเพื่อให้
ความสะดวกแก่ประชาชนที่ เข้ ามารับการรักษาที่ โรงพยาบาล (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่
94/2549)
ค. สัญ ญาจ้ างซ่อ มรถยนต์ ข องทางราชการ เป็ น เพี ย งสัญ ญาจ้ า งทํ า ของซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของรัฐเท่านัน้ (คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 73/2547)
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2. แนวคิดการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรั ฐ
2.1 ความหมายของการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
การให้ เอกชนเข้ าร่ ว มงานหรื อ ดํ า เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ (Public-private
Partnership: PPP) ทฤษฎี ห้ ุ นส่ ว น (Partnership Theories) ประกอบด้ วยทุ ก ภาคส่ ว นที่
คํานึงถึงประโยชน์ของตน การปกป้องประโยชน์ของรัฐจากการจัดงานบริ การเพื่อสาธารณะ
ของรัฐ และผู้บริ หารภาครัฐมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้ วยการเพิ่มความร่ วมมือจากภาคเอกชนเพื่อ
ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ การให้ เอกชนเข้ ามาร่ วมลงทุนถือเป็ นการเปิ ดรับเงินทุน
จากทังจากในและต่
้
างประเทศเข้ ามาแบ่งเบาภาระรัฐและลดปริ มาณเงินที่รัฐจําเป็ นต้ องกู้เพื่อ
เอามาจัด ทํ าโครงสร้ างพื น้ ฐาน และช่ ว ยให้ รัฐเกิ ด ความคล่อ งตัวในการจัด สรรทรั พ ยากร
นอกจากนี ้ ข้ อดีของการให้ เอกชนเข้ ามาร่ วมลงทุน เอกชนย่อมจะเข้ ามากํากับให้ มีการศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของโครงการอย่างจริงจัง มีมาตรฐาน เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลในการประเมินความ
เสี่ ย ง และท้ า ยสุด ภาคเอกชนจะช่ว ยปรั บ ปรุ งการลงทุน และการดํ า เนิ น การโครงการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และประโยชน์ก็จะตกแก่ผ้ บู ริโภค
หุ้ นส่ ว น (Partnership) เป็ นรู ป แบบของปฏิ สัม พั น ธ์ ท างสัง คมที่ ผ้ ู แสดงบทบาท
(actor) อย่างน้ อย 2 ฝ่ ายตกลงใจเข้ ามาเป็ นหุ้นส่วนกัน มีบทบาทและหลักการที่ตกลงร่วมกัน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันโดยร่ วมกันจัดหาทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ ร่ วมกัน
รับผิดชอบในการดําเนินงานและหนี ้สิน/เฉลี่ยความเสี่ยง/และแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้น [1]
ทังนี
้ ้ หุ้นส่วนแต่ละฝ่ ายยังคงค่านิยม (value) และอัตลักษณ์ (Identity) ของฝ่ ายตนไว้ ได้ จาก
การต่อรองเพื่อให้ เกิดผลดีกบั ฝ่ ายตนมากที่สดุ [2]
PPP เป็ นการผสานความร่วมมือรูปแบบหนึ่งที่เป็ นการเกื ้อกูลเสริมพลังให้ เกิดผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิ จ และการจั ด การที่ ดี ใ ห้ ทั ง้ ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ร่ ว มมื อ กั น ทั ง้ นี ร้ ั ฐ ยัง
ควบคุมดูแลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในงานบริ การสาธารณะ อันได้ แก่ การคมนาคมและ
การขนส่ง การบริ การสุขภาพ โรงเรี ยนและสถานที่ฝึกอบรม รวมไปถึงงานโครงสร้ างพื ้นฐาน
สาธารณูปโภคอื่น ๆ การใช้ รูปแบบ PPP จะช่วยให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจ มีสมรรถนะสูงของ
ภาคเอกชนในด้ านทักษะและงานบริ การ เป็ นการลดความเสี่ยง [3]
การให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ ลําดับการพัฒนาผ่านหลาย
รู ปแบบ อาทิ การเป็ นหุ้นส่วนอย่างเป็ นทางการ แต่ปัจจุบนั เป็ นการพัฒ นาผ่านแนวคิดการ
บริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในรู ปแบบการทําสัญญาหรื อความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
รวมถึงรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การขายและการให้ เอกชนเช่าดําเนินการ หรื อ การที่รัฐให้ เอกชนเป็ น
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ผู้สร้ างและเข้ าดําเนินการเอง ส่วนจะเป็ นของเอกชนเลยหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงของทังสอง
้
ฝ่ าย เป็ นต้ น
การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดํ าเนิ น การในกิ จ การของรั ฐหรื อ PPP มี พัฒ นาการ
เริ่ ม ต้ น จากการก่ อ สร้ างที่ ภ าคเอกชนเข้ า มาเป็ นหุ้ นส่ ว นกั บ ภาครั ฐ และความพยายาม
พัฒนาการเชื่อมโยงกับภาครัฐ PPP ในระยะแรก พบว่า มีปัญหาการจัดการ กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความขัดแย้ งกับผู้จดั การก่อสร้ าง วิศวกร และสถาปนิก คล้ ายๆ กับว่า
เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิ บัติที่ ถื อ กัน มาในเรื่ อ งผลประโยชน์ แม้ ว่า ภาคเอกชนจะได้ มี ก ารจัด ตัง้
โครงข่ายในท้ องถิ่น แต่ก็อ่อนแอเกินไป ด้ วยผลกระทบทางการเมือง จนนําไปสู่การความไม่
ยั่งยื น ของโครงการ PPP ในระยะที ่ส อง มี อํ านาจระหว่างหน่ วยงานกลางบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
บริ ษัทที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม และสถาบันการเงินได้ พฒ
ั นาอย่างรวดเร็ ว รัฐบาลได้ พยายาม
พัฒ นากรอบความคิด PPP อี ก ครัง้ การจัดการที่ ดีเพื่ อช่วยแก้ ปัญ หาโครงการที่ เกิ ดขึน้ ใน
ระยะแรก และได้ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ และมีผ้ คู นเข้ ามาเกี่ยวข้ องมากขึ ้นในการจัดการ
ของรั ฐ และปรั บ การจั ด การที่ ดี สร้ างสมรรถนะและเรี ย นรู้ การพั ฒ นา อย่ า งไรก็ ต าม
กระบวนการทางการเมืองได้ สร้ างความตึงเครี ยดและเปลี่ยนรู ปไป โดยเฉพาะโครงการขนาด
เล็กซึ่งมีกรอบการทํ างานไม่ชัดเจน ยังมีอุปสรรคขวางกัน้ แม้ ว่าจะมีรายงานทางการตลาด
นอกจากนี ้ มีการวิเคราะห์การสูญเสียของอํานาจและการควบคุมในด้ านของภาครัฐและต้ อง
ตระหนักถึงค่าใช้ จ่ายและกระบวนการได้ มาและอุปสรรคทางด้ านวัฒนธรรม กล่าวคือจะต้ อง
ใช้ เวลานานเพื่ อ การพัฒ นา PPP ในระดับ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ง มี ลัก ษณะที่ ค ล้ า ยกัน ทัง้ ในประเทศ
เดนมาร์ ก สหราชอาณาจัก ร และอิ ต าลี ในระยะที ่ 3 มี ศัก ยภาพที่ เกี่ ยวข้ องทางการเมื อ ง
ระหว่างท้ องถิ่นกับระดับชาติในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน และในการพัฒนา
นโยบายของประชาคมยุโรป ผู้เกี่ยวข้ องอยูใ่ นระดับพหุภาคี [4]
2.2 รู ป แบบและลั ก ษณะของการให้ เอกชนเข้ า ร่ วมงานหรื อ ดําเนิ น การใน
กิจการของรั ฐ
รู ปแบบของการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนมี หลายรู ปแบบ ตัวอย่างเช่น
เจ้ าของเอกชนเป็ นผู้ดําเนินการและบริ หารจัดการสินทรัพย์ด้วยตนเอง (Built Own Operate)
เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาหรื อ สิ น้ สุด สัญ ญาไม่ ต้ อ งโอนสิน ทรั พ ย์ คื น ให้ กับ รั ฐ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง
เอกชนเป็ นผู้ออกแบบ ก่อสร้ าง บริ หารจัดการ เมื่อครบกําหนดเวลาหรื อสิ ้นสุดสัญญาก็จะต้ อง
โอนสินทรัพย์คืนให้ กบั รัฐ (Built Own Transfer) ในประเทศไทยมีโครงการ PPP เกิดขึ ้นมาแล้ ว
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หลายโครงการ เช่น โครงการทางด่วน โครงการรถไฟฟ้า เป็ นต้ น กล่าวโดยสรุ ป PPP ก็คือการ
ดําเนินการที่เอกชนเข้ ามาเป็ นผู้จดั ทําบริ การสาธารณะอันเป็ นโครงสร้ างขันพื
้ ้นฐานที่ปกติแล้ ว
รั ฐ ควรจะเป็ นผู้ ดํ า เนิ น การ ยัง ทํ า ให้ ภาคเอกชนมี ช่ อ งทางในการทํ า ธุ ร กิ จ มากขึ น้ ส่ ว น
ประชาชนก็น่าจะได้ รับบริ การที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่รัฐเป็ นผู้ดําเนินการเอง
การขยายความร่ วมมื อกับภาคเอกชนในแง่มุมของการพัฒ นานัน้ นับเป็ น โอกาสที่
สําคัญ ในการสร้ างกลไกที่ ทํ าให้ เกิ ดผลกระทบอย่างทวี คูณ และส่งเสริ ม การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว กล่าวคือเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างตลาดเกิดใหม่ และการจ้ างงาน จาก
ผลการวิจัยของ Andreas Tarnutzer และ Jonas Schafer [5] ซึ่งทํ าการวิเคราะห์ โครงการ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน โครงการสามารถแบ่งการดําเนินงานความร่วมมือกับภาคเอกชน
ออกได้ เป็ น 2 ระดับ คือระดับนานาชาติหรื อระดับโลก และระดับโครงการ (ระดับท้ องถิ่นหรื อ
ภูมิภาค) ดังนี ้ [6]
1. ระดับนานาชาติ
1.1 การตอบสนองทางสังคมด้ านคุณ ค่าและบรรทัดฐาน (Norms and Values
Cooperate Social Response: CSR) เป็ นการดําเนินงานของหน่วยงานทังในระดั
้
บชาติและ
นานาชาติ ทัง้ ในด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แรงงาน สิ่ ง แวดล้ อ ม และต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการขยายการดําเนินงานช่วยเหลือสังคม หน่วยงานภาครัฐทําหน้ าที่เพียง
สนับสนุนและประสานงานให้ เกิดกิจกรรมต่าง ๆ
1.2 ผลิตภัณฑ์ ระดับโลก (Global Products) จุดมุ่งหมายของการดําเนินงาน คือ
การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงจําหน่าย จ่ายแจกตามวัตถุประสงค์ในระดับนานาชาติ เช่น
การจัด ทํ า คู่มื อ และหลัก นโยบายสํ า หรั บ นํ า้ ประปาและสุขอนามัย การผลิ ต วัค ซี น รั ก ษา
มาลาเรี ย เป็ นต้ น
1.3 การร่ ว มดํ า เนิ น งานและสนั บ สนุ น กองทุ น เฉพาะเรื่ อ งระดั บ นานาชาติ
(International Matchmaking) เช่ น การริ เริ่ ม โครงการเกี่ ย วกับ แหล่ ง นํ า้ ที่ ส ะอาดโดยการ
สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศกําลังพัฒนา
2. ระดับโครงการ
2.1 หุ้นส่วนรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เป็ นรูปแบบดังเดิ
้ ม
ในการดําเนินงานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์ในการลดความยากจนอยูบ่ ้ าง
2.2 ความร่ ว มมื อ พัฒ นาระหว่างรั ฐ และเอกชน (Public Private Development
Partnership: PPDP) เป็ นการดําเนินโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีบทบาทเชิงรุกใน
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การพัฒนา โดยมีจดุ มุ่งเน้ นในดําเนินโครงการที่ไม่หวังผลกําไร และขจัดความยากจนเป็ นหลัก
สําคัญ โดยให้ ภาคประชาสังคมในประเทศผู้รับเป็ นผู้ดําเนินงานโครงการ เช่น การสร้ างงาน
การสร้ างโรงเรี ยน โรงพยาบาล เป็ นต้ น
2.3 การพัฒนาภาคสาธารณะ (Public Sector Development: PSD) เป็ นการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ภาคเอกชนในประเทศกํ า ลัง พั ฒ นาผ่ า นความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ
(Technical Assistance) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่และสังคมแก่กลุ่มคนที่ยากจน โดยมุ่งเน้ นให้ ภาคเอกชน
เป็ นกลไกในการส่งเสริ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและลดปั ญหาความยากจน มีการสร้ าง
กลไกทางการตลาดสํ า หรั บ เขตชนบทที่ ย ากจน และขจัด อุ ป สรรคด้ า นการตลาดต่ า งๆ
ตลอดจนการพัฒนาทักษะและขยายการให้ บริ การในการพัฒนาธุรกิจและด้ านการเงิน การ
ส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดย่อมและเล็ก
จากรู ปแบบการดําเนินงานของความร่ วมมือข้ างต้ น เห็นได้ ว่า มีการดําเนินงานใน
หลายลักษณะตัง้ แต่ก ารฝึ กอบรมจนถึงการให้ เงิน ทุนสนับสนุน รวมทัง้ การให้ เงิน อุดหนุน
ภาคเอกชน
ในด้ านสุขภาพ องค์ การอนามัยโลกได้ ขยายขอบเขตของ PPP จากระดับ ประเทศ
ระหว่างประเทศ และภูมิภาคโลกไว้ ดังนี ้ [7]
1) ผลิตและกระจายผลิตภัณ ฑ์ และบริ การสุขภาพเพื่อการดูแลรักษา ควบคุม และ
ป้องกันโรค
2) เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของการจัดบริการสุขภาพ
3) ให้ การศึกษาแก่สาธารณะหรื อสังคม
4) พัฒนาคุณภาพ (ผลิตภัณฑ์ และบริ การสุขภาพ) หรื อกํากับโดยการเปิ ดโอกาสให้
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้ ามามีสว่ นร่วมเพิ่มจากเดิมโดยไม่หวังผลกําไร จึงอาจเรี ยกว่า
Public Social Private Partnerships (PSPP)
ในแง่นี ้ การผลิตสินค้ าและบริ การสังคมให้ ได้ คณ
ุ ภาพจึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของ 3 กลุม่ ดังนี ้ [8]
1) ประชาชนและองค์ ก รที่ มี บ ทบาทตัดสิน ใจในการพัฒ นาและใช้ ผลิตภัณ ฑ์ และ
บริการนัน้
2) การควบคุมภายในของโครงการนันๆ
้
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3) องค์กรที่ควบคุมปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับโครงการ (เช่น การเงิน การกํ ากับกิ จกรรม
ต่างๆ) ผ่านกระบวนการต่อรองของหุ้นส่วน หรื อพันธมิตร โดยทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐต้ องมี
สํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และดําเนินการอย่างจริงจัง
ลักษณะของการให้ เอกชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจการของรัฐในการบริการสาธารณะ มี
วัตถุประสงค์หลักมุ่งเน้ นการให้ ความช่วยเหลือเพื่อลดปั ญหาความยากจน แต่การดําเนินงาน
นี ้ต้ องศึกษาและพิจารณาถึงปั จจัยหลายประการ เช่น รูปแบบการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนว่า
ควรเป็ นลักษณะใด ธุรกิจภาคเอกชนกลุ่มใดที่รัฐบาลควรดึงเข้ ามาให้ มีส่วนร่ วมกับโครงการ
ความร่ วมมือ ที่สําคัญคือ ต้ องให้ แน่ใจว่าผลประโยชน์ ของความร่ วมมือจะเกิดแก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสของประเทศผู้รับเป็ นสําคัญ
การดําเนินการตามการจัดการแบบมืออาชีพ (Professionalization of management)
เป็ นการเพิ่มความสนใจในการมีห้ นุ ส่วนในการบริ หารจัดการภาครัฐระหว่างประเทศ ควบคูไ่ ป
กับการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดี [9] อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงข่ายการบริ การสาธารณะ
ทางเลือก และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ของกฎหมายไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการทางการเมือง
เช่น การต่อรอง การเมืองมีบทบาทต่อโครงการ PPP ซึง่ จะพบเห็นได้ ในการแทรกแซงโครงการ
สัญ ญาว่าจ้ าง แนวคิดของการจัดการได้ พิสูจน์ ว่า การเจรจาต่อรองเครื่ องมือทํ าให้ เกิ ดผล
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐในโครงการ PPP กับกฎระเบียบ
ทังนี
้ ้ ตัวผู้ดําเนินการหลักในการทํา PPP ของภาครัฐ คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของ
ชาติ กรมภายใต้ กระทรวงเศรษฐกิจ และหน่วยงานทางธุรกิจ ทังผลผลิ
้
ตและการให้ บริ การของ
ภาครั ฐ และเอกชนมี ค วามซับ ซ้ อ นมากขึน้ ความต้ องการของลูก ค้ าเป็ น ทัง้ นามธรรมและ
รู ปธรรมที่มีในองค์ประกอบของการแก้ ไขปั ญหา ผู้มีบทบาทในสังคมมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาสินค้ าและบริ การ เช่น บทบาทเป็ นผู้จําหน่าย ผู้ให้ คําแนะนํา และเป็ นลูกค้ า หรื ออื่น ๆ
ล้ วนมีความสําคัญ อย่างยิ่งเหมื อนเป็ นหุ้นส่วนของการพัฒ นา ภายใต้ ระบบเครื อข่ายและ
ความร่ วมมือ ซึ่งเป็ นการเพิ่มมุมมองในการแก้ ไขปั ญ หาที่ ไร้ ขีดจํากัดและเที ยบเคียงได้ กับ
ความต้ องการทุนวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้ าและบริการ
นวัตกรรมใหม่ในรู ปแบบของเครื อข่ายนี ้เป็ นการดําเนินงานไขว้ หรื อข้ ามภาคส่วนและ
ข้ ามองค์การที่มีในการให้ บริ การใหม่ ๆ การมีรูปแบบขององค์การที่มากขึ ้นและมากขึ ้น และไม่
เพี ยงแต่ทําให้ ความสัมพันธ์ และความร่ วมมื อภายนอกองค์ การเริ่ มต้ นขึน้ เป็ นการชั่วคราว
เท่านัน้ แต่ยงั ทําให้ ภายในองค์การมีการพัฒนาความรู้ ในการทําให้ ผลผลิตการให้ บริ การที่มี
ความซับซ้ อนมากขึ ้น การพัฒนานี ้สร้ างให้ เกิดความท้ าทายใหม่ต่อการจัดการความร่ วมมือ
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และการเริ่ ม ต้ น การพัฒ นาภาครั ฐ รวมทัง้ รู ป แบบโครงสร้ างการทํ า สัญ ญาในการดํ า เนิ น
โครงการและยุตโิ ครงการ [10]
สัญ ญาเป็ น ความสําคัญ ของการให้ เอกชนดําเนิ น การแทนรั ฐ การทํ าความเข้ าใจ
ลักษณะของโครงสร้ าง หมายถึง การพิจารณาหลุมพรางเกี่ยวกับความรัดกุมของสัญญาการ
ว่าจ้ างและกรอบแนวคิดสําหรับการผลิตหรื อระดับทางเศรษฐกิจ การไขว้ องค์การเป็ นลักษณะ
ของโครงสร้ างกระบวนการผลิต เน้ นไปที่การวางแผนแบบมีเหตุมีผลโดยมุ่งไปที่การกําหนด
แผนจากข้ อสรุ ปของตัวแทนของประชาชนที่มีต่อลูกค้ า การนําส่งบริ การจะห้ อมล้ อมด้ วยการ
ผสมผสานของกลุ่ม ๆ ต่าง เช่น ภาคเอกชน ผู้สนับสนุน และสาธารณะ เครื อข่ายถูกมองว่า
เป็ นพลังที่เข้ มแข็งของทุกภาคส่วนของกระบวนการ
ทังนี
้ ้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) [11] เสนอหลักการ
สําคัญ ในแง่จริ ยธรรมของ PPP ได้ แก่ ต้ องเป็ น เรื่ องดีต่อสุขภาพ (beneficence) หุ้น ส่วนมี
อิสระ (autonomy) และเป็ นธรรม (equity) เช่น ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกระจายถึงกลุม่ ที่มีความจํา
เป็ นมากที่สดุ [12] เนื่องจาก PPP ด้ านสุขภาพแตกต่างจากรัฐวิสาหกิจที่มงุ่ กําไร ภาคเอกชนที่
แสวงหากําไรจึงไม่เหมาะที่จะเป็ นหุ้นส่วนหรื อมีบทบาทในงานบางอย่าง เช่น การตัดสินใจเชิง
นโยบายในด้ านสุขภาพ (ที่เน้ นผลประโยชน์ ของสังคมอย่างเป็ นธรรม) การให้ การรับรองใน
กระบวนการกํ า กั บ [13] หลั ก การของ PPP ที่ ส อดคล้ องกั บ จริ ย ธรรมข้ างต้ น จึ ง ควร
ประกอบด้ วยทัง้ 3 ประการ ดังนี ้ [14]
1) ประกอบด้ วยภาคเอกชนหวังผลกําไรและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) อย่างละ 1
องค์กรเป็ นอย่างน้ อย นอกเหนือจากภาครัฐ
2) หุ้ นส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการแบ่ ง ปั น บทบาท ความพยายาม ทรั พ ยากร และ
ผลประโยชน์ และ
3) สร้ างคุณค่าให้ สงั คมคือ ยกระดับภาวะสุขภาพโดยเฉพาะในกลุม่ ขาดโอกาส [15]
การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ
แม้ ว่ารัฐบาลจะให้ ความสําคัญในการปฏิรูปการจัดการภาครัฐอย่างมาก แต่ก็ต้อง
พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของกรอบของโครงการความร่ ว มมื อ ของเอกชนและภาครั ฐ
ขณะเดียวกันเอกชนคู่สญ
ั ญามองความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ ในหลายประเทศทัง้ ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริ กา การบริ ห ารภาครัฐและเอกชนแนวใหม่ให้ ความสําคัญ กับการควบรวม การ
พัฒ นาสมรรถนะ และกลยุทธ์ การมีส่วนร่ วม ผู้ทําสัญ ญาทัง้ หลาย (contractors) บริ ษั ทที่
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ปรึ กษาด้ านวิศวกรรมและผู้ผลิตมีการปรับโครงสร้ างใหม่อย่างรวดเร็ ว เป็ นรู ปแบบที่มีผ้ รู ่ วม
ดําเนินการจํานวนมาก ขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ ้น เป็ นความร่วมมือแบบชัว่ คราว
ที่อาจทําให้ การแสวงหากําไรได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น จากสมรรถนะที่พร้ อมสมบูรณ์ ซึง่ เป็ น
ช่ ว งเวลาสัน้ ๆ เท่ า นัน้ และผู้ส นับ สนุน คื อ หุ้น ส่ว นที่ เป็ น ภาคภาคเอกชน การเกิ ด ขึน้ ของ
เครื อ ข่ า ย พบว่ า ยากต่ อ การตัง้ เป้ า หมายในระยะยาว ตัว อย่ า ง จากประสบการณ์ ข อง
ประเทศสหราชอาณาจักร แสดงให้ เห็นว่าต้ องใช้ เวลาในการพัฒนาสมรรถนะของหุ้นส่วน ซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
การดําเนินงานตามบทบาทของภาครัฐเพื่อแก้ ปัญหาหนึ่งในระบบสุขภาพ อาจก่อ
ปั ญหาตามมาหรื อสร้ างปั ญหาใหม่ เช่น การทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาบริ การระดับตติยภูมิ
(ซึง่ อยู่ในเขตเมือง) ย่อมกระทบต่อการจัดบริการในชนบทและพื ้นที่ห่างไกล ผลตามมาคือ แม้
จะมี สิท ธิ ใช้ บ ริ การฟรี แต่เมื่ อ ขาดบริ ก ารหรื อ บริ ก ารด้ อยคุณ ภาพ ประชาชนย่ อ มหัน ไปใช้
บริ ก ารภาคเอกชนและยอมจ่ า ยค่า บริ ก าร ขณะเดี ย วกัน ภาคเอกชนซึ่งหวังผลกํ า ไรอาจ
ดําเนินงานเพื่อรายได้ มากกว่าการทําเพื่อเป้าหมายทางสาธารณสุข [16]
การเข้ ามามีสว่ นร่วมของภาคเอกชนจึงอาจไม่ได้ เพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั ระบบสุขภาพ
เสมอไปในระบบตลาดที่มีการแข่งขัน ภาคเอกชน ยิ่งต้ องสร้ างภาพลักษณ์ ทงในด้
ั ้ านอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ อํานวยความสะดวก รวมทังอุ
้ ปกรณ์ การแพทย์ที่ทนั สมัยผนวกกับความ
ชํานาญของแพทย์และบุคลากรในการรักษาโรคที่ซบั ซ้ อนและมีคา่ บริ การแพงทําให้ ต้องแข่งขัน
ด้ านเครื่ องมือราคาแพงด้ วยทังที
้ ่น่าจะใช้ ร่วมกันได้ ค่าบริ การภาคเอกชนมักแพงกว่าบริ การ
ของภาครัฐ รายจ่ายสุขภาพจึงเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ เมื่ อบทบาทภาคเอกชนเพิ่มขึน้ อาจเกิ ด
ความไม่เท่าเทียมในการเข้ าถึงบริ การและลดทอนมาตรฐานบริ การตามมา [17]
ตัวอย่างการให้ เอกชนร่ วมลงทุน ในกิ จการสาธารณสุขของรัฐในต่างประเทศ เช่น
ประเทศออสเตรเลีย โรงพยาบาลสตรี (Royal Women Hospital) [18] ในเมืองเมลเบิร์น ซึ่ง
ก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี ค.ศ.1856 ในปี ค.ศ.2003 โรงพยาบาลเริ่ มประสบปั ญหาอย่างรุนแรงในด้ าน
อาคารและห้ องตรวจผู้ป่วย เนื่องจาก จํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากโรงพยาบาลแห่งนี ้เป็ น
โรงพยาบาลเฉพาะทางสตรี ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลของมลรัฐวิคตอเรี ยและ
กระทรวงบริ การมนุษย์ของรัฐจึงได้ มีแผนสร้ างอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ด้วยเงินทุน
อันจํากัดจึงได้ ร่วมมือกับเอกชนคือ บริ ษัท Bilfinger Berger Group [19] โดยรัฐวิคตอเรี ยได้
ให้ สิทธิสมั ปทานการบริ การแก่ Bilfinger Berger Group เป็ นระยะเวลา 25 ปี ระหว่างปี ค.ศ.
2008-2033 แต่เนื่องจาก Bilfinger Berger Group ไม่ได้ มีความเชี่ยวชาญด้ านการให้ บริ การ
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ทางการแพ ทย์ จึ ง มี ก ารให้ สั ญ ญ าต่ อ ไปยั ง บริ ษั ท United KFPW เพื่ อจั ด การด้ าน
สาธารณูปโภคและบริ การสนับสนุน เช่น ดูแลสถานที่ การให้ คําแนะนําและรับเรื่ องร้ องทุกข์
การรักษาความปลอดภัย การทําความสะอาดและการจอดรถ โดยภาครัฐเป็ นผู้ให้ บริ การการ
รักษา
เน้ นความโปร่ งใสในการดําเนินงาน กํากับ
กระบวนการ PPP มักเป็ นไปตามขันตอน
้
และติดตามประเมิน ผล เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ าร่ วมอภิป รายให้ ความเห็ น ใน
ขันตอนการเตรี
้
ยมการและวางแผนซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ในกระบวนการทําสัญญาตังแต่
้
การพิ จารณารู ปแบบและร่ างเนื อ้ หาสัญ ญา คัดเลือกหุ้นส่วน และกระบวนการกํ ากับและ
ติดตามประเมินผลรู ปแบบสัญญา ให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีบทบาทในด้ านการออกแบบ ลงทุน
ก่อสร้ าง หรื อปรับปรุงโครงสร้ างดําเนินงาน กรณีทําสัญญากับภายนอก (contracting out) ใน
ด้ านการจัดการและบริ การ มักเป็ นการกระจายหรื อเพิ่มการเข้ าถึงบริ การในกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ เช่น ความเสี่ยงต่อโรคสูงจากอาชีพ [20] หรื อในพื ้นที่ห่างไกลกันดารซึง่ มีความจําเป็ น
สูงในด้ านสุขภาพ แต่ขาดแคลนบริ การ [21] เนื่องจากโครงสร้ างพืน้ ฐานในการบริ การหรื อ
สถานพยาบาลในประเทศกําลังพัฒนามีจํานวนน้ อยและกระจุกตัวในเขตเมือง [22-23]
อีกตัวอย่างหนึ่งในประเทศอินเดีย รัฐคุชราช (Gujarat) มีปัญหาเรื่ องการเสียชีวิตของ
มารดาและการอนามัยสําหรับเด็กในพื ้นที่ห่างไกลชุมชนเมือง ปี ค.ศ.2006 รัฐบาลของรัฐคุ
ชราชจึงตกลงทําสัญญา (Service Contracting Out) กับเครื อข่ายสูตินรี แพทย์เอกชนทัว่ ไปใน
การให้ บริ การในพื ้นที่ห่างไกลเพื่อให้ บริการอนามัยด้ านการทําคลอดในพื ้นที่ที่มีอตั ราตายของ
มารดาและทารกสูงโดยเริ่ มจาก 5 อําเภอซึ่งประชากรเป็ นจํานวนถึงร้ อยละ 43 ที่อยู่ใต้ เส้ น
ความยากจน การรักษาพยาบาลขึ ้นพืน้ ฐานจะใช้ เงินจากงบประมาณของรัฐ โดยมีสญ
ั ญา
ความร่วมมือ ได้ แก่
1) การกําหนดค่าตอบแทนแก่แพทย์ตามจํานวนของผู้ป่วย
2) ระบุชนิดของบริ การและแพทย์ที่เข้ าเครื อข่ายให้ บริ การเพื่อประเมินเงื่อนไข
การให้ บริ การ
3) ตังกลไกดู
้
แลเส้ นทางการเงิน เพื่อมิให้ จ่ายเงินแก่ผ้ ใู ห้ บริการล่าช้ า
4) ต้ นทุนการให้ บริการจะมีการตกลงกันกับองค์กรวิชาชีพ
โครงการประสบความสําเร็จเป็ นอย่างสูงโดยมีผ้ ใู ช้ บริ การการทําคลอดเพิ่มขึ ้นกว่าครึ่ง
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ประเทศแอฟริ กาใต้ ซึ่งมีขนาดทางเศรษฐกิจเท่ากับประเทศไทย
รัฐบาลของรัฐได้ เปิ ดให้ คลินิกเอกชนเข้ าร่ วมโครงการ PPP ในรู ปแบบสัญญาให้ บริ การในเขต
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ชานเมื อ งโดยหุ้น ส่วนภาคเอกชนคือ คลินิ ก เอกชนทั่วไป โดยภารกิ จการให้ บ ริ การคือการ
รักษาพยาบาลและการจ่ายยา โดยแพทย์ เพื่อเสริ มการทํางานของคลินิกภาครัฐในเขตชาน
เมืองและมีข้อตกลงจ่ายค่าบริ การให้ คลินิกเอกชนที่ร่วมโครงการแบบ fee-for-service ตาม
เงื่อนไขร่วมกับใบสัง่ ยาต่อใบ
ผลของโครงการ พบว่า ต้ นทุนต่อครัง้ บริ การของคลินิกเอกชนที่ร่วมโครงการใกล้ เคียง
กับคลินิกของรัฐแต่รัฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณการว่าจ้ างบุคลากรทางการแพทย์ให้
มาทํางานกับภาครัฐได้
2.2 การให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในบริการสาธารณสุขไทย
ตามที่พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [29] ได้ มี
ผลใช้ บงั คับนัน้ หากพิจารณาแล้ ว เห็นได้ ว่ากฎหมายให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐจะ
ใช้ สําหรับโครงการการก่อสร้ างขนาดใหญ่ เท่านัน้ ตามมาตรา 23 ซึ่งมาตรานี ไ้ ด้ กําหนดให้
โครงการของรัฐที่มีมลู ค่าตังแต่
้ หนึง่ พันล้ านบาทขึ ้นไปเท่านันจึ
้ งจะอยูภ่ ายใต้ กฎหมายฉบับนี ้
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว การให้ ร่วมลงทุนของภาคเอกชนในกิจการของรัฐ หรื อ Public
Private Partnership หรื อ PPP ในต่ า งประเทศนั น้ ได้ นํ า มาใช้ กั บ ระบบสาธารณสุ ข ของ
ประเทศ เช่น การสร้ างอาคาร การสร้ างโรงพยาบาลใหม่ การบริ การสนับสนุนรวมทัง้ ระบบ
สารสนเทศและการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการลดภาระด้ าน
ค่าใช้ จ่ายเพื่อนําเงินงบประมาณของรัฐไปใช้ ในด้ านอื่น เช่น ค่าตอบแทนบุคลากรแก่แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์
การนํา PPP มาใช้ กับระบบสาธารณสุข กลไกการให้ เอกชนเข้ าร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ จากประสบการณ์ ต่างประเทศ สามารถสรุ ป ประเด็น การระบุก ลุ่ม เป้าหมาย การ
เตรี ยมการในการทําสัญญา การคัดเลือกหุ้นส่วนเอกชน การวางแผนติดตามและประเมินผล
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและแรงจูงใจ การกํากับ และการติดตามและประเมินผล ตัวอย่าง
การระบุกลุม่ เป้าหมาย เช่น โครงการที่มีวตั ถุประสงค์ช่วยเหลือคนจนเป็ นการเฉพาะ การระบุ
คนจน มีความสําคัญเสมือนด่านแรกว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์โครงการได้ หรื อไม่ ในประเทศที่มี
ระบบในการจําแนกผู้ขาดโอกาสหรื อคนจนอยู่แล้ วด้ วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ระบบสวัสดิการ
สังคม ต้ นทุนในการพัฒนาในแง่ระยะเวลา และการทําความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อ
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ เปรี ยบเทียบกับ ผลที่จะได้ ซงึ่ อาจไม่ค้ มุ ค่า หากนํามาใช้ เฉพาะ
โครงการ [25]
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โครงการที่ไม่มีระบบในการจําแนกกลุม่ เป้าหมาย/คนจนมีวิธีดําเนินการได้ 3 แบบคือ
- เน้ นการเจ็บป่ วยของกลุ่มคนจนหรื อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มที่ มีความ
เสี่ยงสูงต่อการติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ คือ กลุม่ ขายบริการทางเพศ เนื่องจากการปกปิ ดข้ อมูล
ความเสี่ยงจากอาชี พ ทํ าให้ ไม่ได้ รับ การวินิ จฉัย หรื อรักษาอย่างที่ ควรจะเป็ น ตามปั ญ หาที่
แท้ จริ ง การใช้ บริ การในระดับตํ่าและไม่มีประสิทธิผล [26]
- ทดแทนบริ การภาครั ฐ ตามพื น้ ที่ ที่ ไม่มี บ ริ การ เช่น การจัด บริ การสาธารณสุข
้
ประโยชน์เท่าเทียมกันซึง่ จะเป็ นจริงก็
พื ้นฐานในกัมพูชา กลุม่ เป้าหมายทุกกลุม่ รวมทังคนจนได้
ต่อเมื่อคนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงบริ การได้ เท่าเทียมกัน [27-28]
- พื น้ ที่ ที่ มี คนจนอยู่อาศัย หนาแน่ นตามพื น้ ที่ ภูมิศาสตร์ เช่น สลัม เมื อง อํ าเภอ
ยากจน ตัวอย่างในอินเดียได้ จดั บริ การอนามัยเจริญพันธุ์และอนามัยเด็ก [29]
สํ า หรั บ ประเทศไทย มี ก ารตัง้ คณะกรรมการนโยบายความร่ ว มมื อ ในการลงทุ น
ระหว่างภาครั ฐและเอกชน (Public Private Partnership Committee) ใน พ.ศ. 2551 คณะ
กรรมการฯ มีบทบาท ดังนี ้
1) คัดกรองโครงการสําคัญภาครัฐที่มีศกั ยภาพและความเหมาะสมที่จะดําเนินการ
ในรูปแบบ PPP
2) พิจารณาความพร้ อมในการระดมทุนของโครงการสําคัญภาครัฐเพื่อให้ มีความ
สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
3) ขับเคลื่อนการจัดทําความร่วมมือในการลงทุนในโครงการสําคัญระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
4) กํากับและติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญในภาครัฐ
การจัดตังสํ
้ านักงาน PPP เป็ นหน่วยงานในสํานักงบประมาณเพื่อเป็ นพี่เลี ้ยงขับเคลื่อนและ
ติดตามความคืบหน้ าของโครงการ ส่วนหน่วยงานเจ้ าของโครงการเป็ นผู้ดําเนินการตามกรอบ
กฎหมายให้ เกิ ดผลต่อไป เอกชนที่ เข้ าร่ วมลงทุนสามารถมีบทบาทตัง้ แต่การพิจารณาแนว
ทางการดําเนินโครงการ รู ปแบบ และการวิเคราะห์โครงการ และสามารถร่ วมเสนอโครงการ
รูปแบบ PPP มี 4 แบบคือ
1) รัฐบาลซื ้อบริการจากการลงทุนของเอกชน
2) เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐบาล
3) เอกชนรับสัมปทานจากรัฐ และ
4) เอกชนดําเนินการภายใต้ การกํากับของรัฐบาล
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นอกจากนี ้ หนึ่งในสามของโครงการนําร่องที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการ จากการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายความร่ วมมื อในการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนครัง้ ที่
1/2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คือ การสร้ างโรงพยาบาลภาครัฐแห่งใหม่ในลักษณะ
ให้ เอกชนจั ด หาเงิ น ทุ น ออกแบบก่ อ สร้ าง จัด หาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ บริ ก ารการแพทย์
บํารุงรักษา บริ หารบุคคล และบริการอื่นๆ [30]
ความร่วมของภาครัฐและเอกชนด้ านสุขภาพที่ผา่ นมา มักเป็ นรูปแบบการเช่าและจ้ าง
เหมาบริ การจากภาคเอกชน ในระดับสถานพยาบาล ซึง่ มีข้อพิจารณาสําคัญคือ การวิเคราะห์
ต้ นทุนผลได้ และการแบ่งผลประโยชน์ที่ยตุ ธิ รรมระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น
1. การก่อสร้ าง ลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน และจัดหาเครื่ องมือที่มีราคาแพง เช่น
โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ ภาคเอกชนลงทุนซื ้อเครื่ องสลายนิ่ว เพื่อจัดบริ การ
ในโรงพยาบาล พบว่า มีอตั ราการใช้ บริ การสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัด
มหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข [31]
2. การบริ ก ารทางคลิ นิ ก เช่ น ชัน สูต ร การตรวจทางพยาธิ วิ ท ยา การตรวจ
วินิจฉัยโรคด้ วยวิธีพิเศษ) จากภาคเอกชน
3. การจ้ างเหมาบริ การที่ ไม่ใช่บ ริ การคลินิ ก เช่น อาหาร ซัก ฟอก ตัดเย็บ ทํ า
ความสะอาด ถ่ายทําสําเนาและจัดทําเอกสาร
สรุ ป ได้ ว่ า ที่ ผ่ า นมา ระบบบริ ก ารสุข ภาพของไทยได้ นํ า ภาคเอกชนเข้ ามาร่ ว ม
จัดบริ การสาธารณสุข โดยมีภาคเอกชนเข้ ามาร่ วมเป็ นผู้ให้ บริ การ (Service provider) ซึ่งมี
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้กํากับดูแลหลัก
3. หลักกฎหมายว่ าด้ วยการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
กฎหมายเดิมคือ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการใน
้
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึง่ บัญญัตขิ ึ ้นมาด้ วยวัตถุประสงค์สําคัญคือ การกําหนดขันตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินงานในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่
สําคัญของรัฐ พร้ อมทังกํ
้ าหนดให้ มีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้ ามาช่วยวิเคราะห์และ
พิ จ ารณาคัด เลื อ กเอกชนเข้ า ร่ ว มดํ า เนิ น โครงการในทุ ก ๆ ขัน้ ตอน กฎหมายดัง กล่ า วได้
กําหนดให้ อํานาจในการอนุมตั ิโครงการลงทุนสําคัญเป็ นของคณะรัฐมนตรี แทนที่จะเป็ นของ
กระทรวงหรื อรัฐมนตรี มีการกําหนดมาตรฐานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานรวมถึงระยะเวลาการ
ดําเนินงานของเอกชนที่ได้ รับการคัดเลือกเพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ การ
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ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ นส่งผลทําให้ การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยการให้
เอกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อ ดํ า เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ เป็ นไปอย่ า งล่ า ช้ า และมี ปั ญ หาทาง
กฎหมายในหลายประการ [32]
กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ได้ มาแทนที่ พระราชบัญญัติว่าด้ วยการให้ เอกชนเข้ าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 เพราะว่า ประเทศไทยมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจัด ทํ า โครงสร้ างพื น้ ฐานและบริ ก าร
สาธารณะในด้ านต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้ งบประมาณเป็ น
จํานวนมาก ทําให้ รัฐยังไม่สามารถดําเนินการให้ เพียงพอแก่ความต้ องการของประชาชนได้
ดังนัน้ การมอบหมายให้ เอกชนเข้ าร่วมดําเนินการในกิจการของรัฐเพื่อจัดทําโครงสร้ างพื ้นฐาน
และบริ การสาธารณะ จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้ มีการจัดทําโครงสร้ างพื ้นฐานและบริ การ
สาธารณะขึน้ อีกทัง้ ยังส่งผลให้ เป็ นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐด้ วย ทํ าให้ การใช้
ทรัพยากรของรัฐเป็ นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ และเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยมีการเปิ ดเสรี ด้านการค้ าและการลงทุนกับประเทศต่างๆ ด้ วย
3.1 พระราชบัญญัตกิ ารให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2556
เจตนารมณ์ ของการปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่า ด้ ว ยการให้ เอกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ เพื่อให้ มีการกําหนดนโยบายของรัฐที่ชดั เจนและแน่นอนในการให้
เอกชนเข้ าร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกํ าหนดหลักเกณฑ์ และขันตอนการให้
้
เอกชนร่ วม
ลงทุนในกิจการของรัฐให้ ครบถ้ วน โดยมีความโปร่ งใสและสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล
และหลักวินยั การเงิน การคลัง การส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ เอกชนเข้ าร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ รวมทังให้
้ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการทําหน้ าที่กําหนดมาตรฐาน กํากับดูแล ส่งเสริ ม
และสนับสนุนการร่ วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาวินยั การเงินการคลังของ
ประเทศในการให้ เอกชนร่ วมลงทุน เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการเงินและการ
คลังของประเทศในระยะยาว
ภาพรวมของพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มี
ประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ดังนี ้
1. บทนิยาม มาตรา 4 คําศัพท์บางคําตามกฎหมายใหม่ยงั เป็ นคําศัพท์ตามกฎหมาย
เดิม แต่เปลี่ยนคํ านิ ยาม เช่ น คํ าว่า กิ จการของรัฐ โครงการ บางคํ าคล้ ายกับ คําศัพ ท์ ตาม
กฎหมายเดิม แต่คํานิยามยังเป็ นไปตามกฎหมายเดิม เช่น คําว่า ร่ วมลงทุน ซึง่ คล้ ายกับคําว่า
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ร่ วมงานหรื อดําเนิ นการ ตามกฎหมายเดิม และเพิ่มคําศัพท์ ใหม่บางคําพร้ อมบทนิ ยามให้
ชัดเจน เช่น คําว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน แผนยุทธศาสตร์
2. เพิ่ ม หลักการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ 7 ข้ อ ตามมาตรา 6 เช่ น ต้ อง
ั ญัตถิ ึงหลักการดังกล่าว
คํานึงถึงวินยั การเงินการคลัง ซึง่ กฎหมายเดิมมิได้ บญ
3. เพิ่ ม หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ ว มลงทุน ในกิ จ การของรั ฐ
กฎหมายเดิม มิ ได้ บัญ ญั ติถึ งคณะกรรมการประเภทนี ้ และกฎหมายใหม่กํ า หนดหลักการ
ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซงึ่ มิได้ บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายเดิม เช่น มาตรา 15 ซึง่ ห้ ามมิ
ให้ กรรมการนโยบายฯ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจจัดการหรื อที่ปรึ กษาในกิจการของเอกชนที่
ได้ รับคัดเลือกให้ ร่วมลงทุนในโครงการที่ คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบระหว่างที่ ตนเป็ น
กรรมการหรื อเข้ าถือหุ้นในเอกชนดังกล่าวเกินกว่าที่กําหนด นอกจากนี ้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จะต้ องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เว้ นแต่เข้ ากรณี ยกเว้ นเช่นพ้ นจาก
ตํ า แหน่ ง ดัง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ปี ตามมาตรา 10 และตามมาตรา 14 วรรคสี่
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาจะเข้ าร่วมประชุมหรื อออกเสียงลงคะแนนมิได้
4. เพิ่มหมวด 3 ที่ว่าด้ วยรายละเอียดและขันตอนการจั
้
ดทําแผนยุทธศาสตร์ การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึง่ กฎหมายเดิมมิได้ บญ
ั ญัตถิ ึงแผนดังกล่าว
5. ปรับปรุงหมวด 4 การเสนอโครงการให้ มีรายละเอียดที่แน่นอนชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น
- มาตรา 25 หน่วยงานเจ้ าของโครงการต้ องว่าจ้ างที่ ปรึ กษาเพื่ อจัดทํ ารายงานผล
การศึกษาฯ ไม่วา่ โครงการจะมีมลู ค่าเท่าใดก็ตาม
- มาตรา 26 กําหนดให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการเสนอผลการศึกษาฯ ต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้ าสังกัด ให้ รัฐมนตรี ฯ พิจารณาให้ เสร็ จภายใน 60 วัน ซึง่ กรอบเวลาเป็ นส่วนที่เพิ่ม
จากกฎหมายเดิม
- มาตรา 27 กําหนดแนวทางดําเนินการทังในกรณี
้
ที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาผลการศึกษาฯ แล้ วเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยกับโครงการ กําหนดกรอบ
เวลาให้ พิจารณาให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 60 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าเห็นด้ วยกับโครงการ
- บัญ ญั ติ เพิ่ ม มาตรา 28 29 30 เช่น มาตรา 28 เป็ น กรณี ที่ ต้ องเสนอโครงการต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมตั ิโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรื อวงเงินที่จะใช้ ก่อหนี ้ของ
โครงการนัน้
6. ปรับปรุงหมวด 5 การดําเนินโครงการให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เช่น
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- มาตรา 35 36 บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการคัดเลือกและอํานาจหน้ าที่ให้ ละเอียด
ชัดเจนกว่ากฎหมายเดิมและบัญญัติเพิ่มหลักป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการนโยบายฯ
- มาตรา 40 41 42 เป็ นส่วนที่สําคัญมาก เพราะกําหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิละเอียด
ชัดเจนขึ ้นว่าจะดําเนินการอย่างไรหลังจากได้ ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจาและร่ าง
สัญญาร่วมลงทุน และกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการแต่ละขันตอนไว้
้
อย่างชัดเจน
7. ปรับปรุง การกํากับดูแลและติดตามผล ให้ ละเอียดชัดเจนขึ ้น เช่น
- มาตรา 43 และ44 บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกํากับดูแลและอํานาจหน้ าที่ให้
ละเอียดชัดเจนขึ ้นและเพิ่มหลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วย
- เพิ่มมาตรา 45 ซึง่ เป็ นเรื่ องหน่วยงานเจ้ าของโครงการอาจต้ องจัดทําแผนการจัดการ
แก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นและเอกชนอาจต้ องจัดทําแผนการปฏิบตั ติ ามสัญญาร่วมลงทุน
- มาตรา 46 วรรคหนึ่ ง หากหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการละเลยหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
สัญ ญาร่ ว มลงทุน ให้ คณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลเสนอรัฐ มนตรี ฯ เพื่ อสั่งการให้ ห น่ ว ยงานฯ
ดํ าเนิ น การตามสัญ ญา ซึ่ง คล้ ายกับ กฎหมายเดิม แต่ก ฎหมายเดิ ม มิ ได้ บัญ ญั ติไว้ ชัด เจน
เหมือนกฎหมายใหม่ที่ว่า “เพื่อสัง่ การให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการดําเนินการตามสัญญาร่วม
ลงทุน”
- มาตรา 46 วรรคสอง บัญญัตเิ พิ่มเติมกรณีรัฐมนตรี ฯ ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึง่ ให้
คณะกรรมการกํากับดูแลรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หากเป็ นเรื่ องร้ ายแรงให้ คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณา
ั ญัติ
8. เพิ่มหมวด 7 การแก้ ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่ ซึง่ กฎหมายเดิมมิได้ บญ
ถึงกรณีนี ้ไว้
- มาตรา 47 กํ า หนดแนวทางดํ า เนิ น การแก้ ไขสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ทั ง้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นการแก้ ไขในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญและไม่
เป็ นสาระสําคัญ
9. เพิ่มหมวด 8 กองทุนส่งเสริมการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กฎหมายเดิม
ั ญัตถิ ึงกองทุนดังกล่าวไว้
มิได้ บญ
10. เพิ่มหมวด 9 เบ็ดเตล็ด เพื่อกําหนดรายละเอียดในการส่งเสริ มการดําเนินการตาม
บทบัญญัตหิ มวดอื่นให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น เช่น
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- มาตรา 64 กําหนดให้ คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกําหนดลักษณะของเอกชน
ที่ไม่สมควรให้ ร่วมลงทุนและบุคคลที่ไม่สมควรเป็ นที่ปรึกษาตามกฎหมายใหม่นี ้
11. เพิ่มหมวด 10 บทกําหนดโทษ
- มาตรา 66 กรรมการนโยบายฯ กรรมการคัด เลื อ ก กรรมการกํ า กับ ดูแ ลที่ ฝ่ าฝื น
หลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา 15 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรื อปรับไม่เกินหกแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ ซึง่ กฎหมายเดิมมิได้ มีบทกําหนดโทษไว้
นอกจากนี ้ ยังมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการตามกฎหมายใหม่ซึ่งถื อว่าเป็ นมาตรการที่ มี
้
วยกันคือ การ
ความสําคัญอย่างยิ่ง โดยวิธีการที่เอกชนเข้ าร่ วมงานกับรัฐนัน้ มี 4 ขันตอนด้
เสนอโครงการ การดําเนินโครงการ การกํากับดูแลและติดตามผล และการแก้ ไขสัญญาและ
การทําสัญญาใหม่
1. การเสนอโครงการ (มาตรา 23 ถึง 31 ) หน่วยงานเจ้ าของโครงการต้ องว่าจ้ างที่
ปรึ กษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการ แล้ วให้ หน่วยงานฯ เสนอผล
้ ฐมนตรี ฯ ต้ อง
การศึกษาฯ และรายงานของที่ปรึกษาต่อรัฐมนตรี กระทรวงที่สงั กัด หลังจากนันรั
พิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการเสนอเรื่ อง ขณะเดียวกันหน่วยงานฯ
เสนอสํานัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส าหกิ จ สํ านัก งานฯ ต้ องพิ จารณาให้ เสร็ จสิน้
ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับผลการศึกษาฯ หากพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสํานักงาน
เห็นด้ วยกับโครงการ แต่ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับผลการศึกษาฯ สํานักงานฯ อาจขอให้
หน่วยงานฯ ปรับปรุงแก้ ไขรายละเอียดของโครงการหรื อส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อสํานักงานฯ เมื่อ
พิจารณาแล้ ว ถ้ าสํานักงานฯ เห็ นด้ วยกับโครงการ ให้ เสนอคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ แต่ถ้าสํานักงานฯไม่เห็นด้ วย
กับโครงการ ให้ แจ้ งความเห็นต่อรัฐมนตรี ฯ และหน่วยงานฯ และหากรัฐมนตรี ฯ ไม่เห็นด้ วยกับ
สํานักงานฯ ให้ เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ตัดสิน
เมื่ อ คณะกรรมการนโยบายฯ เห็ น ชอบแล้ ว หากโครงการใดต้ องมี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณ รายจ่ า ยของแผ่ น ดิ น หรื อ ต้ องก่ อ หนี โ้ ดยการกู้ หรื อ การคํ า้ ประกั น โดย
กระทรวงการคลัง ให้ คณะกรรมการฯ เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ
โครงการและวงเงินงบประมาณฯ
2. การดําเนิ น โครงการ (มาตรา 32 ถึ ง 42) เมื่ อคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ ความ
เห็นชอบหรื อเมื่อคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ ให้ หน่วยงานฯ จัดทําร่ างประกาศเชิญชวนเอกชน ร่ าง
ขอบเขตโครงการและร่ างสัญญาร่ วมลงทุน แล้ วหน่วยงานฯ แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือก
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แล้ วพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่ วมลงทุน ในการคัดเลือกอาจใช้ วิธีประมูลหรื อไม่ก็ได้ หลังจาก
นันภายใน
้
15 วันนับแต่ได้ ผลการคัดเลือกเอกชนและร่ างสัญญาร่ วมลงทุนกับเอกชนที่ได้ รับ
คัดเลือก ให้ คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) นํ า ผลการคัด เลื อ ก ร่ า งสัญ ญาร่ ว มลงทุ น และเอกสารเสนอสํ า นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยให้ สํานักงานฯ เสนอความเห็นและเอกสารต่อรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้ าสังกัดภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
(2) ส่งร่ างสัญญาร่ วมลงทุนให้ สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให้
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจให้ แล้ วเสร็ จและเสนอร่างสัญญาที่ตรวจแล้ วต่อรัฐมนตรี ฯ ภายใน
45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับร่ างสัญญา รัฐมนตรี ฯ พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาภายใน 30 วัน
เมื่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้ ว หากคณะรัฐมนตรี ไม่เห็นด้ วยให้ สง่ เรื่ องคืนรัฐมนตรี ฯ
เพื่อแจ้ งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาทบทวน แล้ วนําผลการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ชี ้
ขาด แต่หากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ หน่วยงานฯ ลงนามในสัญญากับเอกชนที่ได้ รับคัดเลือก
แล้ วส่งสําเนาสัญญาร่วมลงทุนต่อสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ลงนาม
3. การกํากับดูแลและติดตามผล (มาตรา 43 ถึง 46)
(1) รัฐมนตรี กระทรวงเจ้ าสังกัดแต่งตังคณะกรรมการกํ
้
ากับดูแล
(2) สํานักงานฯ อาจกําหนดให้ หน่วยงานเจ้ าของโครงการจัดทําแผนการจัดการ
แก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นและให้ เอกชนจัดทําแผนการปฏิบตั ติ ามสัญญาร่วมลงทุนด้ วยก็ได้
(3) หากมีเหตุที่ทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาร่วมลงทุนได้ ให้ หน่วยงานฯ
และเอกชนเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาต่อคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหา
(4) หากหน่ ว ยงานฯ ละเลยหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญ าร่ ว มลงทุ น ให้
คณะกรรมการกํากับดูแลทํารายงานและความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรี ฯ เพื่อสัง่ การให้ หน่วยงาน
ฯ ดําเนินการตามสัญญา หากรัฐมนตรี ฯ ไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ คณะกรรมการกํากับ
ดูแลรายงานต่อสํานักงานฯ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา หากเป็ นกรณี
ร้ ายแรงให้ คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอเรื่ องพร้ อมความเห็นให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณา
4. การแก้ ไขสัญญาและการทําสัญญาใหม่ (มาตรา 47, 48)
(1) หากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลเห็ น ว่ า เป็ นการแก้ ไขสัญ ญาส่ ว นที่ เป็ น
สาระสํ า คัญ ให้ หน่ ว ยงานฯ เสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลพิ จ ารณาด้ วย ถ้ า
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คณะกรรมการกํ ากับ ดูแลเห็ น ด้ วยกับการแก้ ไขให้ ห น่วยงานฯ ส่งร่ างสัญ ญาร่ วมลงทุน ให้
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา แล้ วส่งความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแลและร่ าง
สัญญาฉบับใหม่ไปยังรัฐมนตรี ฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อแก้ ไขสัญญา
แล้ ว หน่วยงานฯ จัดส่งสําเนาสัญ ญาต่อสํานักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ มี การแก้ ไข
สัญญา
แต่ ห ากต้ องแก้ ไขสัญ ญาร่ ว มลงทุ น สัญ ญาในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระสํ า คัญ ให้
หน่วยงานฯ เสนอคณะกรรมการกํากับดูแล หากคณะกรรมการกํากับดูแลเห็นว่าเป็ นการแก้ ไข
สัญญาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ คณะกรรมการกํากับดูแลพิจารณาแล้ วแจ้ งต่อรัฐมนตรี ฯ
เพื่อทราบ
(2) หน่วยงานฯ จัดทําแนวทางการดําเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญา
ร่ ว มลงทุน สิน้ สุด เสนอกระทรวงเจ้ า สังกัด อย่างน้ อ ย 5 ปี ก่ อนสัญ ญาสิน้ สุด เพื่ อ เสนอให้
รั ฐ มนตรี ฯ พิ จ ารณาเสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายฯ และให้ คณะกรรมการนโยบายฯ
พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
(3) ให้ สํ า นั ก งานฯ แจ้ งให้ หน่ ว ยงานฯ ชี แ้ จงข้ อเท็ จ จริ ง และแนวทางการ
ดําเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ หากปรากฏว่ามีโครงการใดที่มิได้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ อง
ในเรื่ อ งการเสนอโครงการหรื อ การดํ า เนิ น โครงการ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายฯ
เห็นสมควรยกเลิกหรื อแก้ ไขสัญญาร่ วมลงทุน ให้ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ใน
กรณี ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ให้ ดําเนินการตามสัญญาต่อไปโดยไม่มีการแก้ ไขหรื อมีการ
แก้ ไขสัญญาร่ วมลงทุนตามวรรคสองแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิตามหมวด 6 การกํากับดูแลและติดตาม
ผลต่อไป
สาระสําคัญของกฎหมายคือ การร่ วมงานระหว่างรัฐกับเอกชน กฎหมายใหม่ได้ ตงั ้
คณะกรรมการขึ ้นมาชุดหนึ่ง ชื่อว่า คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรั ฐ ประกอบด้ วยกรรมการจํ า นวนไม่ เ กิ น 17 คน ดั ง ที่ กํ า หนดไว้ ในมาตรา 8 คื อ
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นรองประธานกรรมการ ปลัด
กระทรวงการคลัง เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง
ผู้อํานวยการสํานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตังอี
้ กไม่เกิน 7 คน โดยมีผ้ อู ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็ น
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนีม้ ีอํานาจหน้ าที่ที่สําคัญอยู่หลายประการตาม
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มาตรา 16 เช่น การจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอขอความเห็ นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้
ความเห็นชอบหลักการโครงการที่จะให้ เอกชนร่วมลงทุนและการดําเนินโครงการตามที่กําหนด
ในกฎหมาย พิ จ ารณาเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางด้ า นการเงิ น หรื อ การคลัง ในการ
สนับสนุนให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั หิ รื อตัดสินชี ้ขาดการ
ไม่ใช้ วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ เอกชนร่ วมลงทุนใน
โครงการที่มีวงเงินมูลค่าตํ่ากว่า 1,000 ล้ านบาท เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั ิ เป็ นต้ น ซึง่
ในกฎหมายเดิมนันไม่
้ ได้ มีการตังคณะกรรมการตามกฎหมายขึ
้
้นมาเพื่อดูแลการดําเนินการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ [33]
3.2 ทิศทางการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการสาธารณสุข
การให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการสาธารณสุขนัน้ ยังมีข้อจํากัดด้ านการจัดสรร
งบประมาณ และขีดจํากัดของวงเงินงบประมาณตามที่กฎหมายกําหนด ในการตัดสินใจทํา
โครงการ PPP ซึ่ ง รั ฐ บาลยั ง ต้ องคํ า นึ ง ถึ ง กฎเกณฑ์ ท างการคลั ง (Fiscal Rules) กรอบ
งบประมาณรายจ่ ายล่วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium-terms Expenditure Framework)
ตลอดจนข้ อจํากัดด้ านงบประมาณต่าง ๆ ทังตามที
้
่กฎหมายกําหนดและตามความรับผิดชอบ
ทางการเมือง
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิ ดเผยกับสื่อมวลชนว่า
การที่ รัฐบาลมี น โยบายให้ ภาคเอกชนเข้ าร่ วมดํ าเนิ นการในกิ จการของรัฐจัดทํ าโครงสร้ าง
พื ้นฐานและบริ การสาธารณะ เพื่อประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และสนับสนุนให้ โครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐานและบริ การสาธารณะด้ านต่าง ๆ มีเพิ่มมากขึ ้น เพียงพอต่อความต้ องการ
ของประชาชน ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยดําเนินการ
ภายใต้ พ.ร.บ.การให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [34]
เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ ว
นอกจากการตังคณะกรรมการนโยบายการให้
้
กฎหมายใหม่ยงั ได้ กําหนดไว้ ในมาตรา 18 ให้ มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ที่นอกจากจะรับผิดชอบงานธุรการแล้ วยังมีอํานาจหน้ าที่ทางวิชาการอีกหลายประการ
เช่น ร่ างแผนยุทธศาสตร์ ให้ คณะกรรมการ ศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ จัดทําร่ างมาตรการหรื อแนวทางด้ านการเงิน
หรื อการคลังในการสนับ สนุน ให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในกรณี ไม่ใช้ วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล จัดทําร่ าง
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ประกาศกํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐในโครงการที่ มี
มูลค่าตํ่ากว่า 1,000 ล้ านบาท ร่ วมมือทางด้ านวิชาการ การวิจยั และพัฒนากับหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น [35]
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ จะมีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นรองประธาน รวมทังปลั
้ ดกระทรวงการคลัง
เลขาธิ การกฤษฎีกา สภาพัฒ น์ สํานักงบประมาณ สํานักงานบริ หารหนี ส้ าธารณะ (สบน.)
กรมบัญชีกลาง อัยการสูงสุด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ จะทําหน้ าที่กลัน่ กรองโครงการว่า
เข้ าข่ายตามกฎหมายการให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐหรื อไม่ รวมถึงประเมินความคุ้มค่า
ในการลงทุน
สําหรับกระทรวงสาธารณสุข หรื อ โรงพยาบาลของรัฐที่มีแนวคิดจะใช้ กลไกการให้
เอกชนร่ วมทุนในกิ จการของรัฐ ในการลงทุนด้ านอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ต่าง ๆ ต้ องเตรี ยม
ความพร้ อมโครงการไว้ รวมถึ ง ต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ทุ ก
โครงการที่ทํา PPP จะต้ องเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานพิจารณา กรณีโครงการที่มลู ค่าลงทุนตํ่ากว่า 1 พันล้ านบาท
จะต้ องมีระเบียบเฉพาะ ที่จะผ่อนปรน โครงการที่เกิน 1 พันล้ านบาท แต่ทุกโครงการจะต้ อง
ผ่านคณะกรรมการนโยบายการให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐทังหมด
้
สาระสําคัญประการแรกของพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ที่จะขอนําเสนอคือ “แผนยุทธศาสตร์ การให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”
ในมาตรา 16 ของกฎหมายกํ าหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการที่ จะต้ องจัดทํ า
แผนยุทธศาสตร์ การให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ โดยแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวนัน้
มาตรา 19 กําหนดไว้ ว่า จะต้ องสอดคล้ องกับบทบัญญัติว่าด้ วยแนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญและสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์ มีระยะเวลาครัง้ ละ 5 ปี โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ นนั ้ คณะกรรมการไม่ได้ มี
อํานาจเด็ดขาดที่จะดําเนินการ มาตรา 20 ได้ กําหนดให้ รัฐมนตรี กระทรวงเจ้ าสังกัดเสนอกรอบ
นโยบายการให้ เอกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงต่ อ
คณะกรรมการเพื่ อเป็ น ข้ อมูล ประกอบการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการ และ
นอกจากนี ้ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็น
จากหน่วยงานของรัฐและสาธารณชนที่เกี่ยวข้ องด้ วย จากนัน้ คณะกรรมการจะต้ องเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ ให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบและประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ ในราช
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กิจจานุเบกษาต่อไป แผนยุทธศาสตร์ นีม้ ีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐในการจัดทํ าและเสนอ
โครงการ โดยมาตรา 21 วรรคสองของกฎหมายใหม่ ได้ กํ า หนดไว้ ว่า คณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการต้ องยึดแผนยุทธศาสตร์ เป็ นหลักในการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบโครงการ
[36]
ความร่วมมือให้ เอกชนเข้ าร่วมงานด้ านสาธารณสุขนัน้ มีโครงการที่มีความเป็ นไปได้ ที่
จะเปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาร่ วมทุน กับ โรงพยาบาลรัฐ อาทิ เช่น การร่ วมทุน เครื่ องมื ออุป กรณ์
เกี่ยวกับการเอกซเรย์ เครื่ องมือตรวจสอบสําหรับสร้ างภาพอวัยวะภายในร่ างกาย เช่น สมอง
ตับ ไต กระดูกสันหลัง ฯลฯ โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ หรื อเครื่ อง สร้ างภาพด้ วย
สนามแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ใช้ ในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย รอยโรคของผู้ ป่ วย (Magnetic Resonance
Imaging หรื อ MRI) เป็ นต้ น ส่วนการลงทุนร่ วมในโครงการขนาดใหญ่ เช่น การร่ วมทุนสร้ าง
โรงพยาบาล อาคารสิ่ ง ปลูก สร้ าง ตามขัน้ ตอน หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ก็ จ ะต้ อ งจัด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสู่ภาคปฏิบตั ิ หน่วยงานเจ้ าของโครงการจะต้ องจัดทําการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study) เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขออนุมตั ิ แล้ ว
นําเข้ าสูว่ าระการประชุมของคณะรัฐมนตรี [36]
คําถามเชิงอภิปราย
1. สัญญาเกี่ยวกับพัสดุ กับสัญญาสัมปทานแตกต่างในเชิงกฎหมายอย่างไร
2. สัญญาจ้ างเหมาเบ็ดเสร็ จคืออะไร ปั จจุบนั ในงานบริ การสาธารณสุขมีการนําสัญญา
ชนิดนี ้มาใช้ ได้ หรื อไม่
3. กฎหมายที่ให้ เอกชนเข้ าร่วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ กฎหมายนี ้มีข้อดีเสีย
อย่างไร
4. ในงานสาธารณสุข การให้ เอกชนเข้ าร่วมดําเนินการจะทําได้ หรื อไม่
5. ทิศทางการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสาธารณสุขมีลกั ษณะอย่างไร
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บทที่ 8
ภาวะผู้นํา และการบริหารทรั พยากรมนุษย์
การนําเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ผู้นําจึงต้ องเป็ นผู้ที่มีทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ อยู่ในตนเอง ที่
สร้ างความโดดเด่นในกลุ่ม ทําให้ เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มที่จะให้ ความไว้ วางใจและเชื่อใจว่า
สามารถนําพาไปสู่ความสําเร็ จ ทําให้ ได้ รับความร่ วมมือและการได้ รับความเคารพนับถือ ใน
ยุคปฏิรูประบบสาธารณสุข ไม่เพี ยงแต่ผ้ ูนําเท่านัน้ ที่จะต้ องมีความรู้ ความสามารถในการ
จัด การมี ภ าวะผู้นํ า และวิ สัย ทัศ น์ ในการบริ ห ารงานสาธารณสุข เท่ า ทัน การเปลี่ ย นแปลง
ผู้บริ หารควรมีลกั ษณะที่สําคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม
นักวางแผน
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. แนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
1.2 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นํากับการบริหาร
1.3 ผู้นํากับการสร้ างทีมและเครื อข่าย
2. ภาวะผู้นําของผู้นําด้ านสาธารณสุข
2.1 ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
2.2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
2.3 ผู้นําที่มีวิสยั ทัศน์
2.4 รูปแบบภาวะผู้นําสําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข
3. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.1 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.2 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3.3 ปรัชญาของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3.4 การประกันความเป็ นธรรมและสิทธิการร้ องทุกข์
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1. แนวคิด ความหมาย และองค์ ประกอบเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
ภาวะผู้นําในที่นีจ้ ะหมายถึงพฤติกรรมหรื อกระบวนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือ
บุค คลอื่ น หรื อกลุ่ม ในการทํ างาน เพื่ อให้ บ รรลุผ ลตามเป้าหมาย คํ าว่า “ภาวะผู้นํ า” เป็ น
กระบวนการที่คอ่ นข้ างซับซ้ อน เป็ นสิ่งที่ผ้ นู ําใช้ อิทธิพลต่อผู้อื่นหรื อกลุ่มเพื่อทําให้ ภารกิจ งาน
และวัต ถุป ระสงค์ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รบรรลุผ ล เป็ น วิธี ทํ า ให้ เกิ ด การเชื่ อ มโยงและประสาน
สามัคคี [1]
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
ภาวะผู้นํานันอาจกล่
้
าวได้ ว่าเป็ นพฤติกรรมการนําของผู้นําที่ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิการ
ที่สร้ างความเคลื่อนไหวให้ เกิดขึ ้นในองค์กรตามทิศทางที่กําหนดไว้ ภาวะผู้นํา จึงเป็ นศิลปะใน
การทําให้ เกิดอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่นให้ ร่วมปฏิบตั งิ านเพื่อให้ สําเร็ จตามความมุง่ หมาย ภาวะ
ผู้นํ าทํ าให้ บุคคลผู้ซึ่งมี อํานาจการนํ าที่ เหนื อกว่าผู้อื่น และเหนื อกว่า กลไกที่ ถูกกํ าหนดไว้
ประจําองค์กร [2] เป็ นผู้ที่สามารถสื่อสารวิสยั ทัศน์ได้ อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ ง ซึง่ ผู้นําอาจเป็ นผู้ที่
อาจได้ รับการเลือกตังหรื
้ อแต่งตังหรื
้ อเป็ นผู้ที่แสดงตัวเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่มเพื่อที่จะกํากับ
และประสานงานที่จะนําไปสู่เป้าหมายด้ วยพลังของกลุ่ม [3] ภาวะผู้นําเหมือนกับความงาม
คือ ยากแก่การบรรยายหรื อให้ คําอธิ บาย แต่จะรับรู้ ได้ เมื่อได้ พบเห็นและได้ สมั ผัส [4] ผู้นํา
กํ าหนดเป้าหมายเพื่ อชี ท้ ิศทางอย่างชัดเจน ทํ าให้ เกิดความพยายามของกลุ่มโดยรวมและ
พร้ อมที่จะผลักดันให้ เกิดผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย [5] สามารถทําให้ ผ้ คู นในองค์กรตระหนัก
ถึงสิ่งที่จะต้ องกระทําร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้ กบั องค์กร
ดูบริ น (DuBrin, 1995) ได้ รวบรวมผลงานทังที
้ ่เป็ นบทความ ข้ อเขียนในนิตยสาร หนังสือ ตํารา
และงานวิจยั แล้ วเขาสรุปเป็ นคําสําคัญ (Key words) ได้ 3 คํา คือ [6]
1. อิทธิพลของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ที่เป็ นผลมาจากการ
สื่อสารโดยตรงสูเ่ ป้าหมายและการบรรลุผลที่จะได้ มา
2. อํานาจชักจูง (Influence) ที่สงู ขึ ้นและอยูเ่ หนือความคล้ อยตามไปตามกลไก โดย
มีทิศทางและระเบียบการกระทําที่ทําให้ ผ้ อู ื่นต้ องทําหรื อตอบสนองในทิศทางร่ วมกัน ศิลปะ
ของอํานาจในการชักจูงบุคคล โดยการชักชวนให้ เชื่อหรื อเป็ นตัวอย่างให้ ดําเนินตามแนวทาง
ของการกระทํา
3. เป้ า หมาย (Goal) เป็ นแรงขั บ เคลื่ อ นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ ป็ นแรงจู ง ใจและการ
ประสานงาน ขององค์กรให้ ทํางานมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายได้ สําเร็จตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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1.2 ความแตกต่ างระหว่ างภาวะผู้นํากับการบริหาร
ภาวะผู้นํา กับการบริ หาร มีความแตกต่างกันอยู่ในด้ านกระบวนการ แต่อยู่ภายใต้
บริ บทเดียวกัน คือ การทํางานให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย ดังคํากล่าวของ สตีเฟ่ น โควี (Stephen
R. Covey) ที่กล่าวว่า การบริหาร คือ ประสิทธิภาพที่จะไต่บนั ไดของความสําเร็จ ภาวะผู้นําจะ
พิจารณาว่าบันไดนันได้
้ วางพาดอยูก่ บั กําแพงที่ถกู ต้ อง [7]
“Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership
determines whether the ladder is leaning against the right wall.”
ความหมายของคํ า ว่ า “การจั ด การ” (management) หมายถึ ง กระบวนการจั ด
ดําเนิ นการให้ เสร็ จได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยต้ องอาศัยคนอื่ น ๆ เข้ าร่ วม ซึ่งชี ช้ ัดว่าการ
จัดการ ในที่นี ้ มิได้ หมายถึงการต้ องเข้ าไปดําเนินการเองด้ วยตนเองเพียงคนเดียว ในกิจกรรม
ที่ ต้ อ งเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งเหล่ า นี ้ โดยทั่ว ไปจะประกอบด้ ว ย การวางแผน การจัด องค์ ก รและ
กิจกรรม การนําและการควบคุมในกิจกรรมเหล่านี ้ ถ้ าปราศจากการนํา (leading) การจัดการ
ก็จะไม่เป็ นไปได้ อย่างได้ ผลหรื อสมบูรณ์
ดูบริน (DuBrin, 1995) [6] ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง ภาวะผู้นํา กับ
การบริ หาร ถ้ าพิจารณาจากบรรทัดฐานของความคิดที่ว่า การบริ หาร คือ การวางแผน การ
จัดระบบ การชี ้นํา และการควบคุมดูแล การทําให้ งานบรรลุเป้าหมายทัง้ 4 ประการนี ้จะเป็ น
หน้ าที่หลักของผู้บริ หาร แต่ผ้ บู ริ หารที่ไม่ใช้ ภาวะผู้นําก็จะเพียงแต่ทําหน้ าที่เฉพาะงานจัดการ
ด้ านธุรการเท่านัน้ ภาวะผู้นําที่แท้ จริ งจะเกี่ยวข้ องกับงานของผู้บริ หารในด้ านการสื่อสารกับ
บุคคลมากกว่า ในความเป็ นจริ งแล้ ว ผู้บริหารจําเป็ นต้ องมีภาวะผู้นําด้ วย และต้ องเป็ นผู้นําที่มี
บทบาทในด้ า นการนํ า การเปลี่ ย นแปลง การจุด ประกาย การจูง ใจ และอํ า นาจชัก จูง ซึ่ง
สอดคล้ องกับความคิดของ คอตเตอร์ (Kotter, 1990) [8] ที่วา่ ผู้บริหารต้ องรู้วิธีการนําด้ วย คือ
ต้ องมีทงภาวะผู
ั้
้ นําเช่นเดียวกับต้ องรู้งานด้ านการบริหาร การบริหารจัดว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของ
ภาวะผู้นําซึ่งมีลกั ษณะพิเศษ คือ เป็ นการนําที่สามารถทําให้ เป้าหมายขององค์กรบรรลุผล
สําเร็ จได้ สิ่งที่ชี ้ให้ เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน การบริ หารจะเกิดขึ ้นภายในองค์กรเท่านัน้
ส่วนภาวะผู้นําไม่จําเป็ นต้ องเกิดขึ ้นภายในองค์กร แต่สามารถเกิดขึ ้นเวลาใดก็ได้ หรื อกล่าวอีก
อย่างหนึง่ ได้ วา่ ภาวะผู้นําเกิดขึ ้นขณะที่บคุ คลๆ หนึง่ พยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นหรื อเหนือ
้
ดจากเหตุผล
กลุม่ โดยพิจารณาจากเหตุผลเป็ นสําคัญ และการนํากลุม่ ไปสูเ่ ป้าหมายนันอาจเกิ
ของตนเองหรื อเหตุผลของผู้อื่น ความแตกต่างที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือภาวะผู้นําเน้ นที่
ปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ (Human interaction) ซึง่ ได้ แก่ การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ส่วนการบริหาร
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เน้ นที่กระบวนการและผลที่เกิดขึ ้น (Process and results) ซึ่งได้ แก่ กระบวนการทําสิ่งต่างๆ
ให้ สําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
การจําแนกผู้นํากับผู้บริ หารอาจพิจาณาจากแหล่งที่มาของอํานาจก็ได้ ซึง่ อํานาจมี 5
ประเภท คื อ อํ า นาจการให้ รางวัล อํ า นาจการบังคับ อํ า นาจตามกฎหมาย อํ า นาจความ
เชี่ ยวชาญ และอํ านาจการอ้ างอิง โดยทั่วไปผู้บริ หารจะมีอํานาจการให้ รางวัล อํานาจการ
บังคับ และอํานาจตามกฎหมาย ในขณะที่ผ้ นู ํามักจะมีอํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจการ
อ้ างอิง การใช้ อํานาจความเชี่ยวชาญและอํานาจการอ้ างอิงจะก่อให้ เกิดความผูกพันมากที่สดุ
และต่อต้ านน้ อยที่สดุ ส่วนการใช้ อํานาจการบังคับจะเกิดความผูกพันน้ อยที่สดุ และเกิดการ
ต่อต้ านมากที่ สุด สํ าหรับ การใช้ อํานาจตามกฎหมายและอํานาจการให้ รางวัลจะเกิ ดการ
ยินยอมมากที่สดุ และการต่อต้ านน้ อยที่สดุ
ในอีกความหมายหนึ่งของ “การเป็ นผู้นํา”นัน้ คือคุณสมบัติสําคัญของผู้รับผิดชอบ
ด้ านการจัดการ เป็ นส่วนหนึ่งของคนที่ทําหน้ าที่การจัดการต้ องมี และจําเป็ นต้ องใช้ เพื่อจะ
ทํางานด้ านการวางแผน การจัดโครงสร้ างองค์กร การจัดการด้ านกําลังคน การบริ หารงาน
บุคคล การเงิน และอื่น ๆ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบโดยรวมของคนที่ต้องทําหน้ าที่ด้าน
การจัด การหรื อ การบริ ห ารทัง้ หลาย ตัง้ แต่ ระดับ หัว หน้ า งาน ผู้จัด การ ไปจนถึ ง ในระดับ
ผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ เรี ยกตําแหน่งนี ้ว่า Corporate Executive Officers
(CEO) ความเป็ นผู้นําเป็ นสิง่ ที่แยกไม่ออกจากงานทางด้ านการจัดการ [9]
ผู้นําและผู้บริ หารอาจจะเป็ นบุคคลเดียวกันหรื อไม่ใช่บคุ คลเดียวกันก็ได้ ผู้นําอาจจะ
ไม่ใช่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งทางการบริ หาร หรื อผู้บริ หารอาจจะไม่ใช่ผ้ นู ํา แต่ผ้ บู ริ หารควรจะมีภาวะ
ผู้นํา ภาวะผู้นําหากพิจารณาจากรู ปแบบจะมี 2 แบบ คือ ภาวะผู้นําที่เป็ นทางการกับไม่เป็ น
ทางการ ภาวะผู้นําที่เป็ นทางการจะเกิดขึ ้นเมื่อผู้บริ หารเป็ นผู้นําโดยการใช้ อํานาจหน้ าที่ที่เป็ น
ทางการ ส่วนภาวะผู้นําที่ไม่เป็ นทางการจะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้ าที่ หรื อตําแหน่ง
ที่เป็ นทางการ แต่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่น แต่ถ้าพิจารณาจากพฤติกรรม
จะมี 2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้นําเชิงติดตามดูแลกับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ [10]
อาจสรุ ป ได้ ว่า ผู้นํ า หมายถึง บุคคลที่ ดํารงตําแหน่ ง ส่วนภาวะผู้นํ า เป็ น เรื่ องของ
ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการที่ผ้ นู ําใช้ ในการนํากลุม่ ให้ ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมาย
ในตอนปลายทศวรรษที่ 1960 เฮนรี่ มินซ์เบอร์ ก (Henry Mintzberg) ได้ อาศัยผลจาก
การวิ จั ย การทํ า งานของนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง 5 คน และได้ พบบทบาทของการจั ด การ
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(Management Roles) ที่แตกต่างกันและหลังจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เขาได้ ประมวล
บทบาทของผู้จดั การว่าเกี่ยวข้ องกับงาน 3 ประเภทใหญ่ คือ (ก) การมีปฏิสมั พันธ์ กบั คนและ
กลุ่ม คนต่างๆ (ข) การสื่ อสารและให้ ข้อมูล และการตัดสิน ใจ จากการเกี่ ยวข้ องกับ งาน 3
ลักษณะนี ้ เขาได้ ประมวลบทบาทของผู้นําที่ทําหน้ าที่การจัดการเอาไว้ เป็ น 10 บทบาทด้ วยกัน
คือ [11-14]
1. หัวหน้ าเชิงสัญญลักษณ์ (Figurehead)
2. ผู้นํา (Leader)
3. ผู้ประสานงาน (Liaison)
บทบาทการสื่อสารและให้ ข้อมูล (Informational roles) ประกอบด้ วย 3 บทบาท คือ
4. ผู้ตดิ ตามเฝ้าสังเกต (Monitor)
5. ผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Disseminator)
6. นักประชาสัมพันธ์ (Spokesperson)
บทบาทการตัดสินใจ (Decisional roles) ประกอบด้ วย 4 บทบาท คือ
7. นักลงทุน (Entrepreneur)
8. ผู้ปัดเป่ า และแก้ ไขความขัดแย้ ง (Disturbance handler)
9. คนจัดสรรทรัพยากร (Resource allocator)
10. ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator)
1.3 ผู้นํากับการสร้ างทีมและเครื อข่ าย
โดยพืน้ ฐานแล้ ว มนุษย์ต้องการอยู่เป็ นกลุ่ม เป็ นสังคม ซึ่งอาจจะพึ่งพาระหว่างกัน
หรื อไม่ก็ได้ ส่วนการรวมตัวกันที่เรี ยกว่า ทีม เป็ นการผูกมัดร่ วมกันทําให้ กลายเป็ นพลังในการ
ทํางานแบบร่วมมือกัน ไม่ใช่การทํางานแบบต่างคนต่างทําเพื่อประโยชน์ของตนเท่านัน้ ในงาน
ที่คนเดียวทําไม่ได้ หรื อบรรลุความสําเร็จได้ ยากจึงเป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องร่วมทีม ผลงานของทีมจึง
ให้ คณ
ุ ค่ามากกว่าผลรวมของงานที่ทกุ คนแล้ วนํามาบวกรวมกัน ทีมงานในบางองค์การอาจใช้
คําว่า “คณะทํางาน” แทน
การทํางานเป็ นทีม เป็ นการทํางานที่ต้องการความร่วมมือกันของบุคคลหลายคน หรื อ
หลายกลุ่ม โดยแต่ล ะคนหรื อ แต่ล ะกลุ่ม จะมี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญที่ แ ตกต่างกัน ไปเพื่ อ
ตอบสนองงานที่ต้องทําร่ วมกัน ทุกคนมีคุณค่ามีศกั ดิ์ศรี และมีความสําคัญสําหรับงานและ
ทีมงาน การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญอย่างยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันทางด้ านเศรษฐกิจสูง
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การทํางานเป็ นทีมทําให้ บคุ คลเกิดความปลอดภัยทางจิตวิทยาด้ วย เนื่องจากทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีผ้ ู
คอยช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กูล และให้ คํ า ปรึ ก ษาหารื อ การทํ า งานเป็ น ที ม ยัง เป็ นการพัฒ นาการ
ศักยภาพบุคคลในการทํางานให้ สงู ขึ ้น การกระจายความรับผิดชอบและอํานาจสัง่ การให้ การ
ทํางานเบ็ดเสร็ จในทีมงานทังระดั
้ บการจัดการชันสู
้ ง ผู้บริ หารลงไปจนถึงการจัดการระดับล่าง
และผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นการสร้ างความรู้สกึ ว่าได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ ข้ อสําคัญในการ
บริ หารจัดการ คือ บทบาทและหน้ าที่ของทีมงาน ในแต่ละทีมงานต้ องประสานสอดคล้ องกัน
เพื่อให้ มีบรรยากาศที่ดีในการที่จะร่ วมมือร่ วมใจกันในการทํ างานที่ดีในทีมงาน นอกจากนี ้
การสร้ าง “เครื อข่าย” สามารถช่วยแก้ ปัญหาข้ างต้ นได้ ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลและองค์กร
ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารรวมทังบทเรี
้
ยนและประสบการณ์ กบั บุคคลหรื อองค์กรที่อยู่นอก
หน่วยงานของตน ลดความซํ ้าซ้ อนในการทํางาน ให้ ความร่ วมมือและทํางานในลักษณะที่เอื ้อ
ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน เสมือนการเปิ ดประตูสโู่ ลกภายนอก
ผู้นําต้ องสามารถจัดการทัง้ ภายในที มและสร้ างเครื อข่ายภายนอกที ม ผู้นําต้ องนํ า
ทีมงาน เนื่องจากการทํางานเป็ นทีมนันได้
้ เป็ นการนําความสามารถที่หลากหลายของบุคคลที่
เป็ นสมาชิกในทีมเข้ ามาทํางานร่ วมกัน ดังนันภาวะผู
้
้ นําจึงไม่จํากัดอยู่เฉพาะผู้นําทีมเท่านัน้
แต่สมาชิกทุกคนต้ องมีความเป็ นภาวะผู้นําร่ วมด้ วย เพื่ อช่วยส่งเสริ มการทํ างานและดํารง
รักษาความเป็ นที มงานเอาไว้ ผู้นํ าต้ องสร้ างเครื อข่ายความสัมพัน ธ์ กับภายนอก เช่น การ
แสวงหาความร่ ว มมื อ จากภายนอก เช่ น ลูก ค้ า ผู้ใช้ บ ริ ก าร และผู้อุป ถัม ภ์ รายการ กลุ่ม
บุ ค คลภายนอกจะเป็ นผู้ ให้ ข้ อมู ล ย้ อนกลับ ในเชิ ง ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของที ม งาน
ความสัมพันธ์ ที่สร้ างความเชื่อมโยงระหว่างกันของสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงานต่างกันอาจทําให้
ได้ รับความช่วยเหลือด้ านต่าง ๆ ที่เอื ้ออํานวยการปฏิบตั งิ านของทีม [15]
2. ภาวะผู้นําของผู้นําด้ านสาธารณสุข
2.1 ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)
ผู้นําขององค์กรทุกแห่งมีความต้ องการที่เหมือนกันก็คือ ผลประโยชน์สงู สุด หากแต่
คุณ ลักษณะที่ต่างกัน ขึน้ อยู่กับมโนธรรมสํานึกไม่เท่ากัน ทํ าให้ ระดับของจริ ยธรรมต่างกัน
ส่งผลต่อ พฤติก รรมของผู้นํ า แตกต่างกัน ไปด้ วย ฉะนัน้ จริ ย ธรรมของผู้นํ า จะชัก นํ า ให้ เกิ ด
จริ ยธรรมขององค์กรและธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึง การมีผ้ นู ําที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ร่ วมในองค์กร ลูกค้ า สังคม สิ่งแวดล้ อมบนวิถีทางปฏิบตั ิที่ดี มีสํานึกแห่งความรับผิดชอบ
และจะส่งผลในระยะยาว
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การบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยมี ปั ญหาจริ ย ธรรมมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ พระราชทานคุณธรรม 4 ประการแก่
ข้ าราชการและประชาชน ในคราวสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ แก่ 1) การรักษาความ
สัจจะ 2) การรู้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองให้ ประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นความสัจความดีนนั ้ 3) การ
อดทน อดกลันและอดออม
้
ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สจุ ริ ต และ 4) การรู้ จกั ละวางความชัว่
ความทุจริ ต และรู้จกั เสียสละประโยชน์สว่ นน้ อยของตน เพื่อประโยชน์สว่ นใหญ่ของบ้ านเมือง
[16-17]
ปั จจุบนั ในทุกหน่วยงาน มีนโยบายด้ านจริ ยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ด้ วยมีการขับเคลื่อนใน 3 ระดับ คือ ตังแต่
้
ระดับ รั ฐ บาล ระดับ หน่ ว ยงาน และระดับ บุ ค คล ทั ง้ หมดที่ ก ล่ า วในข้ า งต้ น ต้ องอาศัย
องค์ ประกอบที่ สําคัญ แห่งความสําเร็ จคือการสร้ างผู้นําและต้ นแบบองค์ กรที่ ดี การพัฒ นา
ระบบคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล ผู้นําที่ดีต้องนําความรู้ มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เป็ น
ตัวอย่างให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ ปฏิบตั ติ าม และถ้ าจะสร้ างระบบราชการที่มีคณ
ุ ธรรม เหล่า
ข้ าราชการต้ องมีคณ
ุ ธรรม มีอดุ มการณ์ ยึดไว้ จะช่วยให้ การทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองเป็ นระบบ
มากขึ ้น พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ กล่าวว่า การบริ หารงานนัน้ ผู้นําหรื อผู้บริ หารควรใช้
หลักจริยธรรมคุณธรรม 7 ประการด้ วยกันคือ [16]
1. ความซื่อสัตย์ ที่ไม่ใช่การปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายเท่านัน้ แต่ต้องถูกต้ องตาม
จริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงควบคุมให้ คนรอบตัวมีความซื่อสัตย์
2. มาตรฐานทางจริ ยธรรมในเรื่ องของการประพฤติชอบและความซื่อสัตย์นนสู
ั ้ งกว่า
กฎหมาย ซึ่งบางเรื่ องกฎหมายเขียนว่าไม่ผิด แต่เมื่อเอามาตรฐานทางจริ ยธรรมมาจับก็อาจ
ถือว่าผิดได้
3. ความเป็ นธรรม ผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งไม่ ลุแ ก่ อํ า นาจใช้ อํ า นาจเบี ย ดเบี ย นผู้อื่ น มี
มาตรฐานในการบริหารเพียงมาตรฐานเดียวไม่ใช่สองหรื อหลายมาตรฐาน
4. ประสิทธิ ภาพต้ องสอดคล้ องกับจริ ยธรรม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความซื่อสัตย์ ความ
โปร่งใส หรื อความเป็ นธรรม
5. ความโปร่ งใสต้ องให้ ประชาชนตรวจสอบการบริ หารได้ การหลีกเลี่ยงไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูล ถือได้ วา่ ขัดจริ ยธรรม
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6. ความมัน่ คง ความสมดุลจะต้ องใช้ จริ ยธรรมในการบริ หารเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ
หรื อส่วนรวม
7. ค่านิ ยมของคนไทยยังนับถื อความรํ่ ารวย คนมีชื่อเสี ยง เกี ยรติยศและฐานะ ไม่
สนใจว่าคนเหล่านันรํ
้ ่ ารวยมาด้ วยวิธีใด
จากการนําเสนอการใช้ คณ
ุ ธรรม จริยธรรม มาเป็ นแนวทางการบริ หารงานดังกล่าว จึง
พอสรุ ป ได้ ว่า การใช้ ห ลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรมบริ ห ารงานต้ อ งเกี่ ย วข้ องกับ เรื่ อ งของความ
ถูกต้ อง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่วนธรรมที่เป็ นความดี 7 ประการของ
ผู้นําที่ควรยึดปฏิบตั ิอีกรู ปแบบหนึ่งคือ ผู้นําจะต้ องมีความเชื่อในความดี และมีความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป ที่เรี ยกว่ามี “หิริ โอตตัปปะ”
ค่ า นิ ย มหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
การเมืองและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ได้ แก่ [17]
1. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
4. การยืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้ บริการแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องและไม่บดิ เบือนข้ อเท็จจริง
7. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
การยึ ด มั่น ในหลัก จรรยาวิ ช าชี พ ขององค์ ก ร การแสดงออกเชิ ง ศี ล ธรรมของผู้นํ า
นอกจากสามารถมองเห็นได้ จากการประพฤติปฏิบตั ิเป็ นปกติแล้ ว ผู้นํายังต้ องทําให้ นโยบาย
ต่าง ๆ และโครงสร้ างขององค์กรด้ วยค่านิยมเชิงจริ ยธรรม ซึ่งในงานสาธารณสุขก็สามารถ
ประยุกต์ได้ และไม่มีสตู รสําเร็ จใดที่ผ้ นู ําสามารถใช้ เพื่อแก้ ปัญหาทางเลือกทางจริ ยธรรม แต่มี
แนวทางดําเนินการกว้ าง ๆ ได้ แก่
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1. ตั ว ผู้ นํ า เองจะต้ องมี ม าตรฐานด้ านจริ ย ธรรม (ethical standards) และต้ อง
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมสมํ่าเสมอ การให้ การเคารพต่อ
ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ของคนอื่น
2. ตัวผู้นําเอง ต้ องทําตัวเหมือนปรอทรับรู้ และตระหนักถึงปั ญหาทางจริ ยธรรมที่เกิด
ได้ ดีโดยเฉพาะในชุมชน ซึง่ ตนมีบทบาทเป็ นผู้นํา
3. การหาทางออกต่อปั ญหาเชิงจริ ยธรรม มีหลักที่ผ้ นู ําควรพิจารณาดังนี ้ (1) ดูผลที่
เกิดขึ ้นตามมาถ้ าตัดสินใจเลือกวิธีนนั ้ และให้ พยายามวิเคราะห์ว่า ใครบ้ างที่จะถูกผลกระทบ
และผลที่ เกิ ดกับ คนเหล่านี เ้ ป็ น อย่างไร (2) ตัดสิน ใจเลือ กทางเลือกโดยอิงหลัก เกณฑ์ ทาง
ศีลธรรม (moral rules) เช่น เชื่อว่าถ้ าทําเช่นนันแล้
้ วโลกของเราจะน่าอยูย่ ิ่งขึ ้น เพราะทุกคนอยู่
ในหลักศีลธรรม (3) พยายามยึดแนวทางเอื ้ออาทร เอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่น พยายามคิดว่า
ถ้ าคนที่อยูใ่ นเหตุการณ์นนเป็
ั ้ นตัวเรา เราอยากให้ คนอื่นปฏิบตั กิ บั เราอย่างไร เป็ นต้ น
4. ปั ญ หาทางจริ ย ธรรม น่ า จะมี ตั ว เลื อ กที่ เ ป็ นทางออกได้ มากกว่ า สองทาง
(dilemmas) คือ ไม่ถกู ก็ต้องผิด แต่ควรมีทางเลือกที่สาม (trilemmas)
2.2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปั จจุบนั เป็ นยุคที่กล่าวกันว่าเป็ นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุก ๆ องค์การต้ อง
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บสังคมและระดับโลก หากมองในระดับองค์การ
ทุกองค์การ มีความจําเป็ นที่จะต้ องมีการวิเคราะห์ตนเองหรื ออาจจะต้ องเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่ง
ขันของตน ทัง้ ในจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคปั ญ หาต่างๆ ขององค์ การ เพื่ อให้ เห็ น
ความสําคัญและความเร่งด่วนในการที่จะต้ องปรับเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงตนเอง
ตัวแปรหรื อปั จจัยที่จะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพหรื อประสิทธิผลต่อองค์การ
ซึ่งปั จจัย หนึ่ งที่ สําคัญ ที่ ได้ รับ การยอมรับ ว่า มี อิท ธิ พ ลมากคือ ภาวะผู้นํ า ทุก ๆ ระดับ และ
ผู้ปฏิบตั งิ านทุก ๆ คนในองค์การด้ วย
แนวคิ ด ทฤษฎี ห นึ่ ง ที่ ได้ รั บ การยอมรั บ และกล่ า วถึ ง กั น มากคื อ “ภาวะผู้ นํ า การ
เป ลี่ ย น แป ล ง” (Transformational Leaderships) มี ก ารศึ ก ษ าวิ จั ย ใน องค์ ก ารธุ ร กิ จ
้
กและขนาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศญี่ปนุ่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และใน
อุตสาหกรรมทังขนาดเล็
ประเทศไทยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี ้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการ
ปฏิบตั ิงานทังของกลุ
้
่ม และของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เจตคติต่อการทํางาน ความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็ นพลเมืองดี (Organizational Citizenship
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Behavior : OCB) รวมถึ ง การพัฒ นาบุค ลากรในองค์ ก าร และตัว แปรหรื อ ปั จ จัย อื่ น ๆ อี ก
มากมาย [18]
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็ นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้นําแนวใหม่ หรื อ
เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ของภาวะผู้นํา โดยมี เบอร์ น (Burns) [19] และ แบส
(Bass) (1985) [20] ที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้นําแนวใหม่ เนื่องจาก
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็ นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ไปสู่ความ
เป็ นผู้ นํ า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ (Visionary) และมี ก ารกระจายอํ า นาจหรื อ เสริ ม สร้ างพลั ง จู ง ใจ
(Empowering) เป็ น ผู้มี คุณ ธรรม (Moral agents) และกระตุ้น ผู้ต ามให้ มี ค วามเป็ นผู้นํ า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้ รับการมองว่าเป็ นกระบวนการที่เป็ นองค์รวม และเกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินการของผู้นําในระดับต่าง ๆ ในหน่วยย่อยขององค์การ
ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในช่วงเริ่ มต้ นของของแบสในปี ค.ศ.1985 แบสได้
เสนอภาวะผู้นํา 2 แบบ คือ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) และ
ภาวะผู้ นํ าแบ บ แลกเป ลี่ ย น (Transactional Leadership) ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะเป็ นพ ลวั ต ร
(Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกันตามรู ปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง จะมีความต่อเนื่อง
จากภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนโดยผู้นําจะใช้ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่ อพัฒ นาความ
ต้ องการของผู้ตามให้ สงู ขึ ้นต่อเนื่องจากภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน ซึง่ เป็ นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่
ต้ องการ เช่น ถ้ าทํางานได้ ตามเป้าหมายจะให้ เงินหรื อรางวัลภายนอก ตอบแทนระหว่างกัน
เพื่อให้ ผ้ ตู ามปฏิบตั ิตาม อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นําทังสองประเภทนี
้
้ผู้นําคนเดียวกันอาจใช้ ใน
ประสบการณ์ ที่ แตกต่างกัน ในเวลาที่ แตกต่างกัน ได้ แต่มี การศึก ษาพบว่า ภาวะผู้นํ าการ
เปลี่ยนแปลงจะช่วยเพิ่มและปรับปรุ งประสิทธิภาพในขันที
้ ่สงู กว่า ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน
[21]
ต่ อ มา การศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู้ นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ ภาวะผู้ นํ า การ
เปลี่ยนแปลง และเป็ นภาวะผู้นําที่มีความจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ เกิดขึ ้นในตัวผู้นํา และใน
ตัวผู้ปฏิบตั ิงานทั่วไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ผ้ นู ํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรื อผู้ตามจะ
กระทําโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี ้ [22]
1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence: II ) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
ผู้นําแสดงให้ เห็นในการจัดการ หรื อการทํางานที่เป็ นกระบวนการทําให้ ผ้ รู ่วมงานหรื อผู้ตามมี
การยอมรับเชื่อมัน่ ศรัทธา ภาคภูมิใจ และไว้ วางใจในความสามารถของผู้นํา มีความยินดีที่จะ
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ทุ่มเทการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ โดยผู้นําจะมีการประพฤติตนเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น มี
คุณ ธรรม และจริ ยธรรม เสียสละเพื่ อประโยชน์ ของกลุ่ม เน้ น ความสํ าคัญ ในเรื่ องค่านิ ย ม
ความเชื่อ และการมีเป้าหมายที่ชดั เจน มีความมัน่ ใจที่จะเอาชนะอุปสรรค
2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation: IM ) หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ที่ ผ้ ูนํ าแสดงให้ เห็ น ในการทํ างานที่ เป็ น กระบวนการทํ าให้ ผ้ ูร่วมงานหรื อผู้ตาม มี แรงจูงใจ
ภายในหรื อมีแรงบันดาลใจ ทํางานเพื่องานด้ วยความเพลิดเพลิน มีการตังมาตรฐานในการ
้
ทํางานสูงและเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย มีความตังใจแน่
้
วแน่ในการทํางาน มีการ
ให้ กําลังใจและมีการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ เกิดแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS)หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่
ผู้นําแสดงให้ เห็นในการทํางานที่เป็ นกระบวนการ กระตุ้นผู้ร่วมงานหรื อผู้ตามให้ เห็นวิธีการ
หรื อ แนวทางใหม่ ในการแก้ ปั ญ หา มี ก ารพิ จ ารณาวิ ธี ก ารทํ า งานแบบเก่ า ๆ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น มองปั ญหาในแง่มมุ ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ เหตุผล
และข้ อมูลหลักฐาน กระตุ้นให้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
4) การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ ค คล (Individuallized Consideration: IC)
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผ้ นู ําแสดงให้ เห็นในการจัดการ หรื อการทํางานโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็ น
รายบุคคล
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สรุ ปได้ วา่ ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผ้ นู ําแสดงให้
เห็นอย่างเป็ นกระบวนการที่ผ้ นู ําได้ มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรื อผู้ตาม โดยการเปลี่ยนสภาพหรื อ
เปลี่ ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานหรื อผู้ต ามให้ สูงขึน้ ทํ าให้ เกิ ดการตระหนัก รู้ ใน
ภารกิจและวิสยั ทัศน์ ของกลุ่ม จูงใจให้ ผ้ รู ่ วมงานหรื อผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสูป่ ระโยชน์ของกลุม่ หรื อสังคม
2.3 ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นํ าเชิ งวิสัยทัศน์ (Visionary leaderships) เป็ น ส่ว นหนึ่งของภาวะผู้นํ าแบบ
เปลี่ยนแปลงข้ างต้ น ทัง้ นี เ้ พราะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงจะใช้ การจูงใจให้ ผ้ ูตามเกิดการเพิ่ม
ความพยายามในการทํางานมากขึ ้นกว่าปกติ ซึง่ มาจากการที่ผ้ ตู ามมีระดับความมัน่ ใจต่อผล
ของงานที่ได้ รับมอบหมายและความมุ่งมัน่ ต่อความสําเร็ จค่อนข้ างสูง ในที่สดุ ผลที่ได้ จากการ
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ทํางานก็คือ ก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ความคาดหวัง (expectation) ของผู้
ตามจึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการเพิ่มแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ตู าม ผู้นําสามารถยกระดับความตระหนัก
(Awareness) และความรับรู้ (Consciousness) ของผู้ตาม ถึงความสําคัญ และคุณ ค่าของ
ผลงานที่ ต้องการ ตลอดจนสามารถเห็ น แนวทางที่ จ ะทํ า ให้ สํา เร็ จได้ โดยการทํ าให้ ผ้ ูต าม
มองข้ า มผลประโยชน์ ส่ว นตัว เพราะเห็ น ความสํ า คัญ ของประโยชน์ ข องที ม งานหรื อ ของ
องค์ การโดยรวม หรื อการเปลี่ยนระดับความต้ องการด้ านแรงจูงใจของผู้ตามใหม่ ด้ วยการ
ขยายกรอบของความต้ องการดังกล่าวของผู้ตามให้ กว้ างยิ่งขึ ้น
ภาวะผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์ต้องมีความสามารถในการทํานายอนาคต มีสายตาที่กว้ างไกล
รักษาความยืดหยุ่นและให้ อํานาจแก่บคุ คลอื่นในการสร้ างสรรค์เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์เท่าที่
จําเป็ น กุญแจสําเร็จความเป็ นผู้นําเชิงวิสยั ทัศน์คือความเป็ นผู้นําเชิงกลยุทธ์ ที่สนับสนุนการใช้
กลยุทธ์ ขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิผล เช่น การสื่อสารวิสยั ท้ ศน์ การบริหารแหล่งทรัพยากร
ขององค์ กร การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล การสร้ างวัฒ นธรรมองค์ กร และการสนับสนุนการ
ก่อตังทิ
้ ศทางเชิงกลยุทธ์ การใช้ ระบบการควบคุมและจัดให้ มีการปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม [23]
การกํ า หนดเป้า หมายและแนวคิ ด ที่ ชัด เจน จะช่ ว ยให้ ผ้ ูนํ า สร้ างแผนงานแม่ แ บบ
(blueprint of action) ที่ ตั ง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของหลั ก การก่ อ นจะลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผน
นอกจากนัน้ ไม่เพียงแต่ต้องรู้ ถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านัน้ แต่ผ้ นู ําต้ องได้ รับ
การสนับ สนุน และความมุ่งมั่น จากผู้ป ฏิ บัติงานในการบรรลุถึ งเป้า หมายด้ ว ย ผู้นํ าต้ อ งมี
ความสามารถนําให้ ผ้ อู ื่นมีส่วนร่วมในการสร้ างพันธกิจ (Mission) วิสยั ทัศน์ และสื่อสารอย่าง
ชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านจะได้ รับจากความสําเร็จในอนาคต อีก
ทังยั
้ งสามารถทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านมีแรงจูงใจและรู้สกึ ตื่นเต้ นกับทิศทางใหม่นี ้ด้ วย
คอตเตอร์ (Kotter, 1990) กล่าวว่า ภาวะผู้นํามีความแตกต่างจากการบริ หารในหลาย
ด้ าน โดยเฉพาะด้ านพฤติกรรมในการนํา ภาวะผู้นําเป็ นตัวหลักที่นําการขับเคลื่อนและทําให้
เกิ ดการเคลื่อ นไหวไปในทิ ศทางที่ นํ าไปสู่เป้าหมายที่ วางไว้ ภาวะผู้นํ าในองค์ ก รที่ มี ความ
ซับซ้ อนจะทําหน้ าที่ดงั นี ้ [24]
1. กํ าหนดทิศทางด้ วยการมองอนาคต คาดการณ์ อนาคต พร้ อมกับสร้ างกลยุทธ์ ที่
นําไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ เพื่อให้ องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ที่กําหนด
2. วางแนวทางให้ แก่บุคลากรโดยสื่อสารให้ ผ้ ูร่วมงานทุกคนที่ จําเป็ นจะต้ องเข้ ามา
ร่วมมือกันเข้ าใจวิสยั ทัศน์ร่วมกัน เพื่อนําองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ
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3. จูงใจและจุด ประกายให้ ผ้ ูร่วมงานมี การเคลื่อนไหวในทิ ศทางที่ กําหนด ภายใต้
สภาพการณ์ ที่เป็ นอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ หลักการพืน้ ฐานที่เกี่ ยวข้ องกับ
ความต้ องการของมนุษย์ ค่านิยม และอารมณ์
คอตเตอร์ แสดงให้ เห็นความแตกต่างระหว่างผู้นํากับผู้บริ หารจัดการ กล่าวคือ “การ
บริ หารเป็ นการจัดการกับความสลับซับซ้ อน แต่การนําเป็ นการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
[60] ผู้นํ าสร้ างระเบีย บปฏิบัติ วางแผนงาน แผนงบประมาณ และสร้ างรายละเอี ยดเป็ น
ขันตอนกํ
้
าหนดตารางเวลาและผลลัพธ์ จัดหาทรัพยากรที่จําเป็ นในการทํางาน สร้ างทิศทาง
การทํางานกําหนดวิสยั ทัศน์ ในอนาคตและสร้ างกลยุทธเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็ น
เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ พัฒนาเครื อข่ายบุคคลเพื่อนําไปสูค่ วามสําเร็จตามระเบียบปฏิบตั ิ จัดกลุ่ม
งานและวางตัวบุคคล สร้ างระบบโครงสร้ างเพื่อทําให้ แผนงานตามที่กําหนดไว้ วางตัวบุคคล
แต่ละคน กระจายงานความรับผิดชอบและอํานาจปกครองเพื่อให้ งานที่ วางไว้ สําเร็ จ สร้ าง
รูปแบบและระบบการประเมินการปฏิบตั งิ าน รวบรวมบุคคล สื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน
ในงานที่ต้องทําสร้ างความร่วมมือ ใช้ การโน้ มนําให้ เกิดการทํางานเป็ นทีม เกาะเกี่ยวกันสร้ าง
ความเข้ า ใจในวิสัย ทัศ น์ ร่ว มกัน และวางยุท ธศาสตร์ เพื่ อ ประเมิ น ความน่ าเชื่ อถื อ จัด การ
ควบคุมและแก้ ปัญ หากํ าหนดผลลัพ ธ์ และวางแผนงาน กํ าหนดรายละเอียดของงาน ดูแล
ความคลาดเคลื่อนและเตรี ยมการแก้ ไขจัดการแก้ ไขปั ญหา ใช้ การจูงใจและสร้ างพลังที่จะฝ่ า
ฟั นอุปสรรคที่ขดั ขวางการเปลี่ยนแปลง เอาใจใส่ใจความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ ผลลัพธ์
จัดให้ มีการกําหนดระดับของความคาดหวัง การสัง่ การและกํากับความคงที่ของผลผลิตตาม
ความคาดหวังของตลาดและลูกค้ า ให้ ต้องเป็ นไปตามเวลาและตามงบประมาณ ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระดับสูงมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่เกิดประโยชน์ เช่น สร้ างผลผลิตใหม่
ที่ลกู ค้ าพอใจมีความสัมพันธ์กนั ในระดับผู้ทํางานที่จะทําให้ องค์กรสามารถเข้ าสูก่ ารแข่งขันได้
ภาวะผู้นําของผู้นําด้ านสาธารณสุข
ฮาร์ ทอก และ คูปแมน (Hartog & Koopman, 2001: 178) ได้ กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะ
ผู้นําส่วนใหญ่มกั จะมีพื ้นฐานทางวัฒนธรรมของประเทศแถบทวีปอเมริ กาเหนือ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมอเมริ กนั ที่ลกั ษณะบางอย่างแตกต่างจากวัฒนธรรมในประเทศอื่นๆ เช่น การเน้ นที่
ปั จเจกบุคคล ในขณะที่บางวัฒนธรรมลักษณะการรวมกลุ่มทางสังคมจะมีความโดดเด่นกว่า
แต่ก็ยังมีการนําทฤษฎีเหล่านี ม้ าตีความโดยปราศจากการประยุกต์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ประเทศที่กําลังพัฒนาที่คอ่ นข้ างจะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วอื่นๆ [25]
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นอกจากนัน้ ฮาร์ ทอก และ คูปแมนยังได้ อภิปรายว่า ในประเทศที่กําลังพัฒนาควรให้
ความสําคัญ กับการเปลี่ยนแปลงองค์ กรมากกว่าการให้ ความสําคัญ กับการรักษาสภาพที่
เป็ น อยู่ในปั จจุบัน จากข้ อมูลดังกล่าว จึงมี การแสดงความคิดเห็ นว่า บทบาทของผู้นํ าที่ มี
ความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership Role) มีความสําคัญ ต่อองค์ กรในประเทศ
กํ าลังพัฒ นา โครงการวิจัย โกลบ (GLOBE ที่ เป็ น การศึกษาในระยะยาวใน 60 ประเทศ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อค้ นหาคุณ สมบัติร่วมของภาวะผู้นําที่ เหมือนกันในทุกวัฒ นธรรม และเพื่ อ
ค้ นหาคุณสมบัติของภาวะผู้นําที่เป็ นที่ยอมรับในต่างวัฒนธรรม ซึ่งได้ ผลโดยสรุ ปว่า หลายๆ
คุณสมบัติที่เหมือนๆ กันในทุกวัฒนธรรมสะท้ อนภาวะผู้นําแบบใช้ ความสามารถพิเศษ สร้ าง
แรงบั น ดาลใจ และมี วิ สั ย ทั ศ น์ กว้ างไกล (charismatic, inspirational, and visionary
leadership) นอกจากนัน้ ผู้นําที่มงุ่ การทํางานเป็ นทีม (Team-oriented leadership) มุง่ ความ
เป็ นเลิศ (being excellence oriented) เด็ดขาด (decisive) เฉลียวฉลาด (intellingent) และ
ใช้ วิธี แก้ ปั ญ หาแบบ win-win (a win-win problem solver) ก็ มี ลัก ษณะเป็ น คุณ สมบัติร่ว ม
เช่นกัน [25]
จากผลการศึก ษาของกรานและวากาบายาชิ (Graen & Wakabayashi) ที่ ศึก ษา
ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ นและอเมริ กัน ในองค์ ก รที่ มี ก ารลงทุ น ข้ า มชาติ โดย
กนั ทํางานร่ วมกัน ปรากฏว่า ผู้จดั การของทังสอง
้
ประกอบด้ วยผู้ปฏิบตั ิงานทังญี
้ ่ปนและอเมริ
ุ่
ชาติมีลกั ษณะของวัฒนธรรมในการทํางานบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ มีการเสนอทางออก
โดยการให้ ทงั ้ สองฝ่ ายต่างเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมของกันและกัน แล้ วร่ วมกันสร้ างวัฒ นธรรมของ
องค์กรซึง่ เป็ นวัฒนธรรมร่วมกันขึ ้นมา [26]
เฮาส์ ไรท์ และอดิทยา (House, Wright และ Aditya) และบอนกับสมิธ (Bond และ
Smith) ได้ อ ภิ ป รายว่า ความแตกต่ างทางวัฒ นธรรมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคาดหวัง และการ
ตังสมมติ
้
ฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมของบุคคล ทัศนคติที่มีต่อคนวัฒนธรรมอื่น และรูปแบบการ
มีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม อีกทังอิ
้ ทธิพลทางวัฒนธรรมยังมีผลกระทบต่อรู ปแบบภาวะผู้นําที่มี
ประสิทธิผล ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบภาวะผู้นําที่ประสบความสําเร็ จควรจะต้ องขึ ้นกับปั จจัย
ด้ านวัฒนธรรมด้ วย ตังแต่
้ มีการเริ่ มต้ นศึกษาภาวะผู้นําอย่างเป็ นแบบแผนตามระเบียบวิธีการ
ทางวิท ยาศาสตร์ มาจนถึงปั จจุบัน ปรากฏว่ามี การศึกษาและแนวคิดเกิ ดขึน้ มากมาย แต่
อย่ า งไรก็ ต ามก็ ยั ง ไม่ มี ผ้ ู ใดสามารถสรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบผู้ นํ า แบบใดที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ นํ า มี
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ประสิทธิภาพสูงสุด [26] ทังนี
้ ้ เพราะภาวะผู้นํานัน้ เป็ นเรื่ องที่สมั พันธ์ กับตัวแปรจํานวนมาก
และมีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงเสมอ
2.4 รูปแบบภาวะผู้นําสําหรับการพัฒนางานสาธารณสุข
ภาวะผู้นําในงานสาธารณสุขมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากภาวะผู้นําขององค์ กรอื่นๆ
เพราะการบริ หารงานสาธารณสุขเป็ นรู ปแบบการบริ หารที่เกี่ยวข้ องกับความชํานาญการและ
ทักษะในการจัดการด้ านงานสาธารณสุข นอกจากนี ้ผู้นําในงานสาธารณสุขจะต้ องมีปรัชญา
ของการจัดงานสาธารณสุขที่ตอบสนองการดูแลสุขภาพสาธารณะ เพื่อสังคมและประเทศชาติ
ภาวะผู้ นํ า เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic leadership) ความสามารถของผู้ นํ า ที่ มี
ยุทธศาสตร์ เป็ นสิ่งจําเป็ นในยุคที่การเรี ยนรู้ เสมือนจริ งได้ เกิดขึ ้นในโลกของงานสาธารณสุข
คาล์ดเวลล์ (Caldwell et al, 2003) ซึง่ ได้ นําเสนอยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดังนี ้ [27-28]
1) การมี วิสัย ทัศ น์ ของผู้นํ าและการได้ รับ การยอมรับ ว่ามี วิสัย ทัศ น์ ที่ ม องเห็ น
ความสําคัญของการจัดงานสาธารณสุขเพื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) ด้ านการสื่ อ สารข้ อมูลและแนวคิด นัน้ ผู้บ ริ ห ารต้ องเป็ น ผู้ที่ มี ทัก ษะในการ
สื่อสารให้ ผ้ ูอื่นเข้ าใจได้ อย่างดี ตลอดจนต้ องสร้ างช่องทางในการสื่อสารให้ หลากหลายเพื่อ
แสดงวิสยั ทัศน์ให้ เด่นชัด โดยใช้ ยทุ ธศาสตร์ การสื่อสาร (Strategic conversation)
3) ด้ านการร่ วมมือ การปฏิบตั ิต่อกันก่อให้ เกิดความร่ วมมือหรื อขัดแย้ งได้ เท่า ๆ
กัน การพูดที่แสดงความเป็ นกันเองมีความสําคัญยิ่งต่อการสร้ างเครื อข่ายของการทํางาน การ
แสดงความอ่อนน้ อมต่อกัน ในบางวัฒนธรรมการแสดงออกแบบญาติพี่น้องเป็ นวัฒนธรรมที่
ยึดถือกันอยู่
4) การมี ส่วนร่ วมของชุม ชนในการจัดงานสาธารณสุขและมี ความมุ่งมั่น ที่ จะ
ตอบสนองความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างโรงพยาบาล
ศูนย์สขุ ภาพกับชุมชน ให้ ชุมชนมีความเชื่อถือในคุณภาพของการจัดงานสาธารณสุขและให้
สถาบันเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนได้
5) การควบคุมดูแลและการประเมินคุณภาพ และการให้ บริ การ ด้ วยระบบการ
ประเมินแบบครบวงจร
ภาวะผู้นํ าของผู้นํ า ด้ า นสาธารณสุข ในสัง คมไทย ควรประกอบด้ วยองค์ ป ระกอบ
เหล่านี ้ คือ [29]
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1) วิสยั ทัศน์ (Vision) ผู้นํากลยุทธ์ เชิงกลยุทธ์ จะต้ องให้ ความรู้ สึกของทิศทาง
แก่ องค์ ก รและให้ บุค ลากรมี วิสัย ทัศ น์ ที่ องค์ ก รควรจะไปที่ ตรงไหน นอกจากนี ผ้ ้ ูนํ าจะต้ อ ง
ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์อย่างสม่าเสมอ จนวิสยั ทัศน์ได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
2) ความมุ่งมัน่ (Commitment) ผู้นําเชิงกลยุทธ์ จะมีความมุ่งมัน่ ต่อวิสยั ทัศน์
ขององค์กรและจะกระทําโดยการนําและเป็ นตัวอย่างแก่สมาชิกขององค์กร
3) ความรอบรู้ (Being Well Informed) ผู้นํ า เชิ ง กลยุท ธ์ ต้ อ งสร้ างเครื อ ข่ า ย
แหล่งข้ อมูลที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่ทําให้ รอบรู้ สิ่งที่กําลังเป็ นเป็ นยู่ภายในองค์กร
โดยใช้ หลายๆ ช่องทางซึง่ ไม่ต้องพึง่ พาช่องทางข้ อมูลที่เป็ นทางการอย่างเดียว
4) การให้ อํ า นาจ (Empowerment) ผู้ นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะเป็ นผู้ มอบหมายที่
เชี่ยวชาญ โดยยอมรับว่าการให้ อํานาจแก่บคุ คลอื่นที่จะตัดสินใจจะเป็ นเครื่ องมือการจูงใจที่ดี
อย่างหนึ่งด้ วย การมอบหมายจะมีเหตุผลเมื่ อการตัดสินใจควรถูกกระทํ าโดยบุคคลที่ ต้อง
ดําเนินการ
5) การเมืององค์กร (Organizational Politics) ผู้นําเชิงกลยุทธ์จะใช้ อํานาจของ
การบริ ห ารอย่างชาญฉลาด และเชี่ ยวชาญ โดยการสร้ างความเห็ น พ้ องต้ อ งกัน ต่อ ความ
คิดเห็นแทนการใช้ อํานาจกดดันความคิดเห็น โดยการกระทําตัวเหมือนเป็ นสมาชิกเป็ นผู้นํา
แบบประชาธิปไตย
6) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ประกอบด้ วย การ
ตระหนักตนเอง การควบคุมตนเอง การจูงใจ ความรู้สกึ ร่วม และทักษะทางสังคม
จิม คอลลิน (Collins) ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเกี่ ยวกับภาวะผู้นํา ชีว้ ่ากุญ แจสู่
ความสําเร็ จสําหรับองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน สิ่งที่เขาใช้ เงื่อนไขการบริ การ "ระดับ 5" คือ
ผู้นําที่สามารถผสมผสานความขัดแย้ งและความอ่อนน้ อมถ่อมตนส่วนตัว กับมีความเป็ นมือ
อาชีพ และจะทําให้ การตัดสินใจที่เกิดขึ ้นถูกต้ อง ผู้นําทางสาธารณสุขในระดับ 5 ที่จิม คอลลิน
เรี ยกว่า "มหาบุรุษทางสาธารณสุข" (public health superheroes) จากการตอบแบบสอบถาม
นักสาธารณสุขประมาณ 3,000 คน ผู้ซงึ่ ได้ รับเชิญให้ เสนอชื่อ มหาวีรบุรุษทางสาธารณสุขของ
พวกเขา พบว่า ใน 10 คน จากคนที่เสนอชื่อเข้ าชิง 3 ใน 10 ทํางานในต่างประเทศ 3 ใน 10
ทํ า งานระดับ ชาติ และ 4 ใน 10 ทํ า งานในท้ องถิ่ น คํ า ถามที่ มุ่ง เน้ น ไปที่ วิ ธี ก ารที่ ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ ลัก ษณะทั่ว ไปที่ ร ะบุ ใ น"มหาวี รบุ รุษ ทางสาธารณสุข ” คื อ "ผู้เป็ นเครื อ ข่ า ย
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(Networker) การเชื่อมต่อ" ความสามารถในการ "วางชิ ้นส่วนของจิ๊กซอว์" นักสาธารณสุขเป็ น
เลิศในการบริหารด้ วยความรู้สกึ ที่เป็ นวิชาชีพ และกระตือรื อร้ นในการพัฒนาวิชาชีพ [30]
ผลการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ ให้ ข้อแนะสามประการในการฝึ กอบรมและพัฒนา
ผู้นําทางสาธารณสุข [31]
1) โครงการพัฒนาผู้นําควรจะมีการกําหนดเป้าหมายไปยังบุคคลผู้ซงึ่ อยู่ในตําแหน่ง
การจัด การที่ แ คบไปสู่ตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้นํ า สาธารณสุข เช่ น โครงการที่ ส ามารถเรี ย นรู้ จาก
หลักฐานในพื ้นที่ด้านนอกของสาธารณสุข
2) การฝึ กอบรมทางสาธารณสุขจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญต่อการทําความเข้ าใจและ
โครงสร้ างของอํ านาจและการใช้ อํานาจ (constructs of power and authority) ในช่วงของ
การก่ อ ตั ง้ การพั ฒ นาทั ก ษะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นโยบาย แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารระบุ สิ่ ง ร่ ว มกั น ของ
สาธารณสุข คุณค่า และการเรี ยนรู้ ร่วมกันของต่างประเทศ และนโยบายสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศมากขึ ้น และหลายประเทศที่มีปัญหาที่คล้ ายกัน แต่สาธารณสุขยังเป็ นสาขาเล็ก ๆ ใน
หลายประเทศ
3) บทเรี ยนและการปฏิบตั ิที่ดีควรใช้ ร่วมกันสมํ่าเสมอและกว้ างขวางสําหรับผู้นําจาก
ภายในงานสาธารณสุข การปรับแนวทางการฝึ กอบรมผู้นําทางสาธารณสุขเกี่ยวกับความเป็ น
ผู้นําและช่วยให้ เกิดการเลื่อนระดับความเป็ นผู้นําต่อไป สําหรับผู้ที่มาจากนอกวิชาชีพ ให้ อยู่
ในระดับ 5 ผู้นําที่ สามารถปรับปรุ งประสิทธิ ภาพขององค์ กรและหน่วยงานที่ ทํ าหน้ าที่ เป็ น
พันธมิตรสําหรับวาระการประชุมสาธารณสุข
ภาวะผู้นําเป็ นความสามารถของผู้นําในการบันดาลใจให้ บุคคลอื่นหรื อกลุ่มมีความ
ปรารถนาจะทํางาน หากพิจารณาจากรูปแบบมีได้ 2 ลักษณะ คือภาวะผู้นําที่เป็ นทางการ กับ
ไม่เป็ นทางการ ภาวะผู้นําที่ เป็ นทางการจะเกิ ดขึน้ เมื่อผู้บริ หารเป็ นผู้นําโดยการใช้ อํานาจ
หน้ าที่ที่เป็ นทางการ ส่วนภาวะผู้นําที่ไม่เป็ นทางการจะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้ าที่
หรื อตําแหน่งที่เป็ นทางการ แต่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นแต่ถ้าพิจารณา
จากพฤติกรรมจะมี 2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้นําเชิงติดตามดูแลกับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้นําของผู้นําด้ านสาธารณสุขในสังคมไทยควรประกอบด้ วยความมีลกั ษณะ
พิเศษ มี วิสัยทัศน์ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และปลูกฝั งค่านิยม มี ความสามารถในการ
กระตุ้น การใช้ ปั ญ ญา การสร้ างแรงบัน ดาลใจ การมุ่งความสัม พัน ธ์ เป็ น รายคน และการ
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เสริมแรงทังทางบวกและทางลบอย่
้
างเหมาะสม มีทกั ษะด้ านการจัดการ ทํางานได้ หลากหลาย
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตนและมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
3. การบริหารทรั พยากรมนุษย์
3.1 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ก า รบ ริ ห า รท รั พ ย า ก รม นุ ษ ย์ (Human Resource Management) เริ่ ม จ า ก
กระบวนการเพื่ อให้ ได้ ม า และเพื่ อพัฒ นาความสามารถของบุคคล เพื่ อให้ เขาเหล่านัน้ ได้
ทํางานอย่างเต็มความสามารถ เป็ นการทําให้ บุคคลในองค์กรสามารถปรับตัวและเอาชนะ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากองค์กรที่กําลังเปลี่ยนแปลง โดยการใช้ ทกั ษะจูงใจ และการมีส่วนร่ วม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ คนยอมรับองค์กร
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource management)
ได้ ประยุกต์ แนวคิดของการบริ ห ารเชิงกลยุทธ์ ม าใช้ กับการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษ ย์ ใน
องค์กร ซึง่ รูปแบบการบริ หารเชิงกลยุทธ์จะมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้ [32]
1. การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร สภาพแวดล้ อมภายนอก
องค์กร ซึ่งเป็ นทัง้ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กร เช่น กฎหมาย
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเมือง เทคโนโลยี เป็ นต้ น
ในการกําหนดกลยุทธ์ ของกิจกรรมด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะนําเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้ อมมาประกอบการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ แต่ละด้ าน โดยจะใช้ มาตรการเชิงรุ กกับ
โอกาสที่จะเกิดขึ ้น ขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแก้ ไขขจัดอุปสรรคให้ หมดไป
2. การยอมรั บ อิ ท ธิ พ ลของการแข่ ง ขั น และความเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงของ
ตลาดแรงงาน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน
เช่น การจูงใจ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื ้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้ าง อัตราการ
ว่างงาน สภาพการทํางานและชื่อเสียงของคู่แข่ง เป็ นต้ น องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี ้จะส่งผล
กระทบถึงการตัดสินใจด้ านทรัพยากรมนุษย์และขณะเดียวกันก็จะได้ รับผลกระทบด้ วยเช่นกัน
3. การเน้ น แผนระยะยาวแนวคิดของการจัด ทํ า แผนกลยุท ธ์ ขององค์ ก รจะมุ่งเน้ น
เป้าหมายในอนาคต และทิศทางการปฏิบตั ิงานในระยะยาว จึงต้ องมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ของ
้ าหนดกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อผลักดันให้ มีการ
องค์กรให้ ชดั เจน ต่อจากนันจะกํ
ปฏิ บัติภารกิ จต่าง ๆ เป้าหมายเชิ งกลยุท ธ์ ที่ ได้ กําหนดไว้ เป็ นการแปลงวิสัย ทัศน์ ลงสู่การ
ปฏิบตั ทิ ี่เป็ นรูปธรรม
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4. การเน้ นการพั ฒ นาทางเลื อ กในการปฏิ บัติ ง านและการตัด สิ น ใจ การบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุท ธ์ มุ่ง เน้ นการพัฒ นาทางเลื อ ก กลยุท ธ์ ที่ กํ า หนดจะได้ ม าจาก
ทางเลือกหลายๆ ทาง โดยมีผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องจะมีสว่ นร่ วมในการเสนอทางเลือกในการดําเนินการ
ไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่กําหนดไว้ และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ ที่เหมาะสม
ที่สดุ ในบรรดาทางเลือกทังหมดที
้
่มีอยู่
5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายของการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ คือบุคลากรทุกคนในองค์กร นับตังแต่
้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานระดับปฏิบตั ิการ
จนกระทัง่ ถึงผู้บริ หาร
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้ ยดึ ระบบการบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Mangement) เป็ นกรอบแนวทางการพิ จ ารณาเลื่ อ น
เงินเดือน โดยยึดหลักผลงานและหลักสมรรถนะ โดยหน่วยงานราชการจะต้ องมีระบบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับบุคคล และระบบการประเมินสมรรถนะระดับบุคคล รองรับ
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตามแนวทางที่ ก.พ.และส่วนกลาง
กําหนด [33] สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ วางระบบการจัดทํ าระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ น ผลสัม ฤทธิ์ (Performance Base Budgeting System: PBBS) และแผนยุท ธศาสตร์
การพัฒนาด้ านสุขภาพ ตลอดทังระบบการประเมิ
้
นผลสัมฤทธิ์ของงานทังระดั
้ บองค์กร เพื่อให้
การพัฒนางานด้ านสุขภาพของจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์
3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มีความแตกต่างจากการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ แ บบดัง้ เดิ ม ซึ่ง มุ่ง เน้ นหน้ าที่ (Function) เป็ น ส่ ว นใหญ่ และแต่ ล ะหน้ าที่ จ ะมี ก าร
ดําเนินงานอย่างเป็ นอิสระ แต่ในแนวคิดของการบริ หารเชิงกลยุทธ์ นนผู
ั ้ ้ อํานวยการฝ่ ายทุกคน
จะเป็ นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริ หาร (Management team) แผนภาพ ได้ อธิ บายความแตกต่าง
หลัก ๆ ของทัง้ 2 แนวทางไว้ ได้ แก่ การวางแผน อํ านาจขอบเขตของภารกิ จ การตัดสิน ใจ
การบูรณาการกับภารกิจอื่นๆ และการประสานงาน
ภารกิจของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ [34]
1. การออกแบบงาน คือการนําภารกิจขององค์กรมาแยกออกไปตามลักษณะเฉพาะ
ของงานเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบไม่ให้ ซํ ้าซ้ อนกัน และง่ายต่อการ
จัดหาคนมาทํางาน ตามตําแหน่งเหล่านัน้
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2. การวิ เคราะห์ ง าน คื อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า หารายละเอี ย ดของตํ า แหน่ ง งานที่
ออกแบบไว้ นนั ้ จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติจึงจะสามารถ
ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งนันได้
้ อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
3. การวางแผนกําลังคน เป็ นการคํานวณหาปริ มาณของผู้ปฏิบตั ิงานที่พอเหมาะที่
จะมาปฏิบตั ภิ ารกิจที่มีอยูใ่ นแต่ละตําแหน่งงาน ทังปั
้ จจุบนั และในอนาคต
4. การสรรหาและคัด เลื อ ก เป็ น กระบวนการที่ จ ะหาคนที่ มี คุณ สมบัติ ต รงตาม
ลักษณะเฉพาะของตําแหน่งงานที่องค์กรต้ องการให้ เข้ ามาทํางานในตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้
ครบถ้ วนและตรงตามเวลาที่ต้องการ
5. การบรรจุแต่งตัง้ ปฐมนิเทศ และทดลองงาน เป็ นกระบวนการรับผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ขององค์ กร ที่ จะต้ องทํ าสัญ ญาว่าจ้ างให้ เข้ ามาทํ างานในตําแหน่ งที่ ว่าง พร้ อมกับ ให้
คํ า แนะนํ า ชี แ้ จงเกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ขององค์ ก ร และทดลองทํ า งานชั่ ว
ุ สมบัติเหมาะสมกับงานที่จะทําหรื อไม่ ก่อนบรรจุเข้ าเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ แน่ใจว่ามีคณ
ผู้ปฏิบตั งิ านประจําขององค์กรต่อไป
6. การสร้ างแรงจูงใจ คือ การกระตุ้นให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานมีความพยายามที่จะทํางาน
อย่างเต็ ม ความสามารถ โดยใช้ ค วามรู้ ด้ า นจิ ต วิท ยาการทํ างานมาใช้ กับ ผู้ป ฏิ บัติงาน ให้
เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละบุคคล
7. มนุ ษ ย์ สัม พั น ธ์ แ ละการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในองค์ ก ร เป็ นการนํ า เอาความรู้ ด้ า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และการติดต่อสื่อสารของบุคคลมาอบรมผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มี
ความชํานาญในการติดต่อกับบุคคลและสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน
8. การสร้ างทีมงาน คือ ความพยายามของผู้บริ หารที่จะทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกคนได้
มี ค วามเข้ า ใจรั ก ใคร่ เป็ น นํ า้ หนึ่ งใจเดี ย วกัน และช่ว ยกัน ทํ า งาน ด้ ว ยความเต็ม ใจ และมี
ความสุขกับการทํางานร่วมกัน
9. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นกระบวนการที่จะตรวจสอบความสามารถใน
การทํางานของผู้ปฏิบตั งิ าน เพื่อการปรับปรุงแก้ ไข การทํางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
10. การฝึ กอบรมและพัฒนา เป็ นกระบวนการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน
ของผู้ปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น ด้ วยการให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานเข้ าฝึ กอบรม ในโอกาสต่างๆ ตามความ
เหมาะสม และต่อเนื่อง
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11. การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การโยกย้ า ย และการให้ พ้ น จากงาน เป็ น
กระบวนการที่องค์กรดําเนินการเพื่อตอบแทนให้ กับผู้ปฏิบตั ิงานที่ทํางานให้ กับองค์กร ด้ วย
การพิจารณาเพิ่มค่าจ้ าง เงินเดือน เลื่อนตําแหน่งหน้ าที่ให้ สงู ขึ ้น ส่วนการโยกย้ ายเป็ นไปตาม
ความเหมาะสม ความจําเป็ นของหน่วยงาน และการให้ พ้นจากงานเป็ นไปตามระเบียบการพ้ น
จากงานขององค์กร
12. การจ่ า ยค่ า ตอบแทน เป็ นกระบวนการคิ ด อั ต ราค่ า จ้ างตอบแทน และ
ผลประโยชน์ ตอบแทนให้ กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็ นธรรมและเกิ ดประสิทธิ ภาพในการจูงใจ
บุคคลภายนอกให้ ยินดีจะเข้ ามาร่วมงานและกระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านภายในเต็มใจที่จะทํางาน
13. การบํารุ งรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เป็ นการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้ มีความแข็งแกร่ งทัง้ ร่ างกายและจิตใจ เพื่ อให้ ทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การป้องกันอุบตั ภิ ยั ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการทํางานซึง่ เป็ นสาเหตุของการสูญเสีย
้ วิตและทรัพย์สนิ
ทังชี
14. กฎหมายเกี่ ย วกับ แรงงานและแรงงานสัม พัน ธ์ ข้ อ กํ า หนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการว่าจ้ างแรงงาน งานวินยั และการลงโทษ
3.3 ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ [35]
1. องค์กรที่ประกอบด้ วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถจะทําให้ องค์กรพัฒนา
และเจริ ญเติบโต ถ้ าผู้บริ หารทรัพยากรมนุษย์เชื่อและยอมรับข้ อความนี ้ จะดําเนินการสรรหา
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับงานเข้ ามาอยู่ในองค์กร ทําให้ องค์กรไม่
เกิดปั ญหาการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุแผนงานที่กําหนดไว้
2. องค์กรประกอบด้ วยสมาชิกที่ มีความพึงพอใจระหว่างสมาชิกกับสมาชิก และ
ระหว่างสมาชิกกับผู้บงั คับบัญชาระดับต่าง ๆ แล้ ว จะก่อให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร จาก
ความคิ ด ดัง กล่ า ว จะเป็ นแนวทางแก่ ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ดํ า เนิ น การพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพ การสื่ อ สาร การสร้ างขวัญ กํ า ลังใจให้ แ ก่ ม วลสมาชิ ก เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร
3. การจัดให้ บุคคลได้ ทํางานตรงกับความสามารถของตน จะเกิ ดความพึงพอใจ
และมีความสุขในการทํางาน แนวความคิดนี ้คล้ ายข้ อแรกแตกต่างตรงที่เน้ นบุคคล ฉะนัน้ การ
พัฒนาบุคลากร การเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้ าย ควรคํานึงถึงแนวคิดนี ้ เพื่อก่อให้ เกิดผลดี
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
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4. บุ ค คลที่ เข้ า มาทํ า งานในองค์ ก รนั น้ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาให้ องค์ ก ร
เจริญเติบโต
5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกกับองค์กร องค์กรกับ
สังคมและก่อให้ เกิดความเข้ าใจอันดีตอ่ กันและสร้ างความสงบสุขแก่สงั คมโดยส่วนรวม
6. สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนัน้ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหม่ๆ และความทันสมัยในความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญ
7. องค์ ก รเป็ น ระบบหนึ่งที่ มี ส่วนรั บผิดชอบต่อสังคม ฉะนัน้ ควรมี การพิจารณา
จัดหาเงินทดแทน เมื่อสมาชิกในองค์กรเกิดอันตรายต่างๆ ขณะปฏิบตั ิงาน และเมื่อทํางาน
ครบเกษียณที่จะต้ องออกจากงาน ทังนี
้ ้เพื่อให้ สมาชิกเหล่านี ้มีความสุขใจ มัน่ คง ขณะเดียวกัน
การดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี ้ ยังส่งผลสะท้ อนกลับให้ บุคคลที่กําลังปฏิบตั ิงานมีกําลังใจ
และมองเห็นได้ ว่ามีการเอาใจใส่พวกตน อันเป็ นการเพิ่มความจงรักภักดีตอ่ องค์กรและยังเป็ น
การสร้ างความรู้สกึ ที่ดี ยอมรับ และศรัทธาองค์กรมากยิ่งขึ ้น
8. การสร้ างความยุติธรรมในองค์กร จะช่วยให้ องค์ กรอยู่รอด มีความมั่นคงและ
ก้ าวหน้ า การที่ จะสร้ างความยุติธรรม ต้ องอาศัย ปั จจัยหลายประการ เช่นจะต้ องมี ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ปฏิบตั ิงานทุกคน ตังแต่
้ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน และลักษณะเฉพาะของ
แต่ละคน เพื่อช่วยให้ สามารถตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของแต่ละคน เป็ นต้ น
้
ที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
ว่า การเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหน้ าที่ เป็ นต้ น นอกจากนันในกรณี
กระทําความผิด ก็ต้องให้ ความเป็ นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกัน
3.4 การประกันความเป็ นธรรมและสิทธิการร้ องทุกข์
3.4.1 สิทธิในการร้ องทุกข์
สิ ท ธิ ใ นการร้ องทุ ก ข์ เป็ นการให้ สิ ท ธิ บุ ค คลตามแนวความคิ ด ของหลั ก การ
บริ หารงานบุคคลที่ว่าในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรื อใหญ่ จะมีผ้ บู ริ หารที่มีความสามารถ
หรื อประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะบริ หาร หรื อควบคุมดูแลบุคคลในองค์การให้
ได้ รับความสุข ความพอใจได้ เท่าเทียมกันทุกคน เพราะแต่ละคนก็มีสภาพจิตใจ ความรู้ สึก
หรื อความต้ องการแตกต่างกัน เมื่อบุคคลในองค์การเกิดความรู้ สึกไม่พอใจ หรื อเห็นว่าตน
้ อมจะตกตํ่าลง ซึ่ง
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมในเรื่ องใดก็ตาม ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลนันย่
อาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การโดยส่วนรวมได้ จึงได้ มีการกําหนดวิธีการให้ บคุ คลใน
องค์การได้ ระบายความรู้ สึกคับข้ องใจ หรื อความรู้ สึกไม่พอใจ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายบริ หาร
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นํามาพิจารณาให้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ และให้ ฝ่ายบริ หารได้ สํารวจแก้ ไขความบกพร่ องของ
ตนในเรื่ องต่าง ๆ ด้ ว ย ซึ่งจะก่ อให้ เกิ ด ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่างฝ่ ายบริ ห ารและบุค คลใน
หน่วยงาน ทําให้ เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน การร้ องทุกข์ของข้ าราชการพลเรื อน
ตามกฎหมายข้ าราชการพลเรื อนนี ้เป็ นบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ หลักประกันแก่
ข้ าราชการ ฉะนัน้ หากเรามีระบบและกระบวนการร้ องทุกข์ที่เป็ นธรรม เหมาะสมแล้ ว ก็จะช่วย
ให้ มีหลักประกันความเป็ นธรรมแก่ข้าราชการอย่างแท้ จริง
วินยั ข้ าราชการ เป็ นแบบแผนความประพฤติที่กําหนดให้ ข้าราชการควบคุมตนเอง
และควบคุมผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ประพฤติดีปฏิบตั ดิ ีละเว้ นการประพฤติในทางไม่ชอบไม่ควร
การบริ หารงานบุคคลเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะทําให้ การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล การบริ หารงานบุคคลต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผน ธรรมเนี ยม นโยบายหรื อมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลมีห น้ าที่ ราชการจะต้ องปฏิบัติให้
ประสานสอดคล้ องกันอย่างเป็ นระบบ โดยจะต้ องมีกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่
กําหนดไว้ ให้ ปฏิบตั ิตามหลักการบริ หารงานบุคคลที่ดี จะต้ องมีหลักประกันของข้ าราชการ 2
ประการ คือ หลักประกันตามระบบคุณธรรม (Merit System) และหลักประกันด้ านกฎหมาย
ดังนี ้ [33]
1. หลักประกันตามระบบคุณธรรม เป็ นหลักประกันขันพื
้ ้นฐานที่ให้ ความคุ้มครอง
และความเป็ น ธรรมแก่ บุ ค คลที่ ป ระกอบอาชี พ เป็ น ข้ า ราชการ หลัก ของระบบคุณ ธรรมมี
หลักการที่สําคัญ 4 ประการ ได้ แก่
1) หลัก ความเสมอภาค (Equality of opportunity) คื อ การเปิ ดโอกาสให้
บุคคลทัว่ ไปที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามประกาศเข้ าสอบแข่งขัน เพื่อทําการคัดเลือกโดยเท่าเทียม
กัน ไม่มีการแบ่งชันวรรณะ
้
ศาสนา เพศ แต่อย่างใด และกําหนดแนวทางการพิจารณาจ่าย
ค่ า ตอบแทนแก่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านโดยการปฏิ บัติ ง านชนิ ด เดี ย วกัน หรื อ คล้ า ยคลึ ง กัน จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน
2) หลัก ความสามารถ (Competence) เป็ นหลัก ในการพิ จ ารณาความรู้
ความสามารถของผู้ ปฏิ บั ติ ง านเป็ นสํ า คั ญ โดยคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งให้ เข้ ามารับราชการ และสนับสนุนให้ มีการเลื่อนเงินเดือน
เลื่อนตําแหน่งความสามารถในการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการเพื่อความก้ าวหน้ าต่อไป
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3) หลัก ความมั่น คง (Security of tenure) เป็ น หลัก ประกันความมั่น คงแก่
ข้ าราชการ เพื่ อให้ ข้าราชการมี ขวัญ และกํ าลังใจที่ ดี และตราบใดที่ ข้าราชการยังมี ความรู้
ความสามารถปฏิบตั ิราชการเป็ นประโยชน์ต่อชาติ ก็จะไม่ถกู ให้ ออกจากราชการไม่ว่าเหตุผล
ส่วนตัวหรื อเหตุผลทางการเมือง นอกจากนัน้ ยังมีข้อกําหนดเกี่ยวกับเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การเกษี ยณอายุราชการ และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้ ข้าราชการมีความมัน่ คงและมัน่ ใจในการ
ประกอบอาชีพ
4) หลักความเป็ นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เพื่อให้ ข้าราชการ
ปฏิบตั ิงานโดยไม่ต้องกังวลถึงอํานาจทางการเมืองที่จะเข้ ามาแทรกแซง และป้องกันการใช้
ตําแหน่งหน้ าที่ราชการเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
2. หลัก ประกัน ด้ า นกฎหมาย หลัก ประกัน ความมั่น คงและความเป็ นธรรมใน
สถานภาพของข้ าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิราชการว่าจะไม่ถกู กลัน่
แกล้ ง หรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ หรื อถูกสัง่ ลงโทษโดยไม่ชอบธรรม ดังนัน้ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 จึงได้ กําหนดหลักประกันตามกฎหมายให้ แก่ราชการ
ดังนี ้
1) การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผ้ ถู กู สัง่ ลงโทษทางวินยั หรื อถูกสัง่ ให้ ออกจาก
ราชการตามกรณี ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ร้ องขอความเป็ น ธรรมจากองค์ ก รผู้มี อํ า นาจหน้ า ที่
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ ยกเรื่ องของตนขึ ้นพิจารณาใหม่ เพื่อให้ เป็ นไปในทางที่เป็ นคุณแก่
ตน
2) การร้ องทุกข์ (Grievance) เป็ นวิธีการอย่างหนึ่งของกระบวนการพนักงาน
สั ม พั น ธ์ (Employee relations process) ในระบ บ การบ ริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง มี
จุดประสงค์ที่จะให้ ข้าราชการมีทางร้ องขอให้ แก้ ไข หรื อแก้ ไขความคับข้ องใจในการปฏิบตั ิของ
ผู้บงั คับบัญชาต่อตน การร้ องทุกข์มีวตั ถุประสงค์ทางหลักการดังนี ้
(1) เพื่ อสร้ างความสัมพัน ธ์ อัน ดีระหว่างผู้บังคับบัญ ชากับผู้อยู่ใต้ บังคับ
บัญชา โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ยู่ใต้ บงั คับบัญชาสามารถขอให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทบทวนแก้ ไขหรื อ
ชี ้แจงทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ขิ องตนที่เป็ นเหตุให้ ผ้ อู ยูใ่ ต้ บงั คับบัญชารู้สกึ ว่าไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรมหรื อเกิดความคับข้ องใจ อันจะทําให้ ลดปั ญหาความขัดแย้ งในองค์การได้
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(2) เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาได้ รับทราบความรู้ สึกว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
หรื อความคับข้ องใจของผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา อันเกิดจากการปฏิบตั ิของตนและมีโอกาสชี ้แจง
ทําความเข้ าใจ หรื อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขเกี่ยวกับการปฏิบตั ขิ องตนได้ อย่างเหมาะสม
(3) เพื่อให้ ข้าราชการมีทางระบายอารมณ์ และไม่ไปแสดงออกในทางที่ไม่
ถูกไม่ควร
(4) เพื่ อให้ มี กลไกการตรวจสอบ และถ่ ว งดุ ล การใช้ อํ า นาจของ
ผู้บงั คับบัญชาให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง เป็ นธรรม และเหมาะสม
(5) เพื่ อเสริ ม ให้ เกิ ดความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการบริ ห ารทรัพ ยากร
บุคคลของผู้บงั คับบัญชา ซึ่งเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ
อันจะนําไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ริ าชการในระยะยาว
การร้ องทุ ก ข์ เป็ น หลัก ประกัน ในด้ า นกฎหมายของข้ า ราชการที่ ให้ สิ ท ธิ ในการ
แสวงหาความเป็ นธรรมเพื่ อป้องกันตนเองให้ อยู่ในอาชีพราชการได้ อย่างมีความสุข และมี
ความมัน่ คง
3.4.2 ขัน้ ตอนการร้ องทุกข์
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้ บญ
ั ญัติเรื่ องร้ องทุกข์ไว้
ในหมวด 10 ตังแต่
้ มาตรา 122 ถึงมาตรา 125 (และบทเฉพาะกาลมาตรา 135 และมาตรา
136) แยกต่างหากจากเรื่ องการอุท ธรณ์ ซึ่งอยู่ในหมวด 9 โดยบัญ ญั ติเป็ น หลัก การไว้ ว่า
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ใดมีความคับข้ องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตอ่ ตนของ
ผู้บังคับ บัญ ชา และเป็ น กรณี ที่ ไม่อาจอุท ธรณ์ ตามหมวด 9 ได้ ผ้ ูนัน้ มี สิท ธิ ร้องทุก ข์ ได้ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ในหมวด 10
นอกจากนัน้ กฎหมายยังกําหนดว่าการร้ องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ อง
ทุกข์ให้ เป็ นไปตามที่ กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ซึ่งได้ แก่ กฎ ก.พ.ค.ว่าด้ วยการร้ องทุกข์ และการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ พ.ศ.2551 และกฎ ก.พ.ค. ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และกฎ
ก.พ.ค.ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
การร้ องทุ ก ข์ หมายถึ ง การที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามัญ ร้ องขอความเป็ น ธรรม
เนื่องจากเห็นว่า ผู้บงั คับบัญชาใช้ อํานาจหน้ าที่ปฏิบตั ติ อ่ ตนโดยไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ปฏิบตั ติ อ่ ตน
ให้ ถูกต้ อง ทํ าให้ เกิ ดความคับข้ องใจ และประสงค์ จะให้ มี ก ารแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ กับ ตน
โดยเร็ว
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ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ คือ ข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ที่มีความคับข้ องใจจากการปฏิบตั ิ
หรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนของผู้บงั คับบัญชา โดยไม่ประสงค์จะปรึกษาหารื อกับผู้บงั คับบัญชา หรื อ
ั ้ สทิ ธิร้องทุกข์
ได้ ปรึกษาหารื อแล้ วไม่ได้ รับคําชี ้แจง หรื อได้ รับคําชี ้แจงแล้ วไม่เป็ นที่พอใจ ผู้นนมี
ได้ เหตุแห่งการร้ องทุกข์ การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนของผู้บงั คับบัญชา ซึง่ ทําให้ เกิดความ
คับข้ องใจอันเป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ ต้ องมีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้ [35]
(1) ไม่ชอบด้ วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คําสัง่ หรื อปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ
อื่นใดโดยไม่มีอํานาจหรื อนอกเหนื ออํานาจหน้ าที่ หรื อไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย หรื อโดยไม่
ถูกต้ องตามรู ปแบบ ขันตอน
้
หรื อวิธีการอันเป็ นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ สําหรับการกระทํานัน้
หรื อโดยไม่สจุ ริต หรื อมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ ี่ไม่เป็ นธรรม หรื อมีลกั ษณะเป็ นการสร้ าง
ขันตอนโดยไม่
้
จําเป็ นหรื อสร้ างภาระให้ เกิดขึ ้นเกินสมควร หรื อเป็ นการใช้ ดลุ พินิจโดยมิชอบ
(2) ไม่มอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิ
(3) ประวิงเวลา หรื อหน่วงเหนี่ ยวการดําเนินการบางเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ เสียสิทธิ
หรื อไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์อนั พึงมีพงึ ได้ ในเวลาอันสมควร
(4) ไม่เป็ นไปตาม หรื อขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551
ผูม้ ีอํานาจพิ จารณาวิ นิจฉัยร้องทุกข์
ผู้มี อํ า นาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ร้ องทุก ข์ ได้ แ ก่ ผู้บัง คับ บัญ ชาชัน้ เหนื อ ขึน้ ไป และ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ ระบบคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี ้ (กฎ ก.พ.ค.ว่าด้ วยการร้ องทุกข์และ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ พ.ศ.2551)
1) ผู้บงั คับบัญชาชันเหนื
้ อขึ ้นไป
(1) กรณีที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากผู้บงั คับบัญชาในราชการบริ หารส่วน
ภูมิภาคที่ตํ่ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ ผ้ ูว่าราชการ
จังหวัดเป็ นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
(2) กรณี ที่ เหตุแห่ งการร้ องทุก ข์ เกิ ด จากผู้บังคับ บัญ ชาในราชการบริ ห าร
ส่วนกลางที่ตํ่ากว่าอธิบดี ให้ ร้องทุกข์ตอ่ อธิบดี และให้ อธิบดีเป็ นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
(3) กรณีที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรื ออธิบดี ให้ ร้อง
ทุกข์ตอ่ ปลัดกระทรวง ซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ ปลัดกระทรวงเป็ นผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้ องทุกข์
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2) คณะกรรมการพิทกั ษ์ ระบบคุณธรรมืกรณีที่เหตุแห่งการร้ องทุกข์เกิดจากหัวหน้ า
ส่ว นราชการระดับ กรมที่ อ ยู่ในบัง คับ บัญ ชา หรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บัติ ราชการขึน้ ตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี เจ้ าสังกัด หรื อนายกรัฐมนตรี ให้ ร้อง
ทุกข์ตอ่ คณะกรรมการพิทกั ษ์ ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
วิ ธีการร้องทุกข์
การร้ องทุกข์ให้ ร้องได้ สําหรับตนเองเท่านัน้ จะร้ องทุกข์สําหรับผู้อื่นไม่ได้
การร้ องทุกข์ แทน ผู้มีสิทธิ ร้องทุกข์ จะมอบหมายให้ บุคคลอื่นร้ องทุกข์ แทนได้ ใน
กรณีมีเหตุจําเป็ นอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) เจ็บป่ วยจนไม่สามารถร้ องทุกข์ได้ ด้วยตนเอง
(2) อยู่ในต่ า งประเทศและคาดหมายได้ ว่า ไม่ อ าจร้ องทุก ข์ ได้ ทัน ภายในเวลาที่
กําหนด
(3) มีเหตุจําเป็ นอย่างอื่นที่ผ้ มู ีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์เห็นสมควร
การมอบหมายต้ องทําเป็ นหนังสือจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิ ร้อง
ทุ ก ข์ พร้ อมทัง้ หลัก ฐานแสดงเหตุจํ า เป็ น ข้ า งต้ น ถ้ าไม่ ส ามารถลงลายมื อ ชื่ อ ได้ ให้ พิ ม พ์
ลายนิ ้วมือ โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้ อยสองคน คําร้ องทุกข์ต้องทําเป็ นหนังสือ
และยื่นคําร้ องทุกข์ดงั นี ้
(1) กรณี ร้ องทุ ก ข์ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั น้ เหนื อ ขึ น้ ไป ให้ ยื่ น คํ า ร้ องทุ ก ข์ ผ่ า น
ผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคําร้ อง
ทุกข์ (เจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณ) หรื อจะส่งคําร้ องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ ถือ
ว่ า วัน ที่ ยื่ น คํ า ร้ องทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งานผู้รั บ คํ า ร้ องทุ ก ข์ หรื อ วัน ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ต้ น ทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือร้ องทุกข์แล้ วแต่กรณี เป็ นวันยื่นคําร้ องทุกข์
(2) กรณี ร้ องทุ ก ข์ ต่ อ ก.พ.ค.ให้ ยื่ น คํ า ร้ องทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งานผู้ รั บ คํ า ร้ องทุ ก ข์ ที่
สํานักงาน ก.พ.หรื อจะส่งคําร้ องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ คําร้ องทุกข์ที่ยื่นที่สํานักงาน
ก.พ.พนักงานผู้รับคําร้ องทุกข์จะออกใบรับคําร้ องทุกข์และลงทะเบียนรับคําร้ องทุกข์ไว้ เป็ น
หลักฐานในวันที่รับคําร้ องทุกข์ตามระเบียบว่าด้ วยงานสารบรรณ และให้ ถือวันที่รับคําร้ องทุกข์
ตามหลักฐานดังกล่าวเป็ นวันยื่นคําร้ องทุกข์
อายุความในการร้องทุกข์
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การร้ องทุกข์ต้องยื่นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั
ทราบหรื อถือว่าทราบเหตุแห่งการร้ องทุกข์ การนับวันทราบเหตุแห่งการร้ องทุกข์ การนับวัน
ทราบหรื อถือว่าทราบเหตุแห่งการร้ องทุกข์ ถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) กรณี ที่ เหตุแ ห่ ง การร้ องทุ ก ข์ เกิ ด จากการที่ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชามี คํ า สั่งเป็ น
หนังสือ ให้ ถือว่าวันที่ผ้ มู ีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ เป็ นวันทราบเหตุแห่งการร้ อง
ทุกข์
(2) กรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ ตาม (1) แต่มีการแจ้ งคําสัง่ ให้
ทราบพร้ อมสําเนาคําสั่ง และทํ าบัน ทึก วัน เดือน ปี สถานที่ ที่ แจ้ ง โดยลงลายมื อชื่ อผู้แจ้ ง
พร้ อมทังพยานรู
้
้ เห็นไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว ให้ ถือวันที่แจ้ งนับเป็ นวันทราบเหตุแห่งการร้ องทุกข์
(3) กรณี ที่ไม่อาจแจ้ งคําสัง่ ตาม (2) และได้ แจ้ งเป็ นหนังสือส่งสําเนาคําสัง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ซงึ่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ให้ สง่ สําเนา
คําสั่งไป 2 ฉบับ เพื่ อให้ เก็ บไว้ เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับและให้ ลงลายมื อชื่ อและวัน เดือน ปี ที่
รับทราบคําสัง่ แล้ วส่งกลับคืนเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ กรณี เช่นนี ้เมื่อล่วงพ้ น 30 วัน
นับแต่วนั ที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนว่า มีผ้ รู ับแล้ ว แม้ ยงั ไม่ได้ รับสําเนา
การร้ องทุก ข์ ต ามกฎหมาย คําสั่งฉบับ ที่ ให้ ล งลายมื อชื่ อและวัน เดื อน ปี ที่ รับ ทราบคําสั่ง
กลับคืนมา ก็ให้ ถือว่าผู้มีสทิ ธิร้องทุกข์ได้ รับทราบคําสัง่ อันเป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์แล้ ว
(4) กรณี ที่ เ หตุ แ ห่ ง การร้ องทุ ก ข์ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ข อง
ผู้บงั คับบัญชา โดยไม่มีคําสัง่ เป็ นหนังสือ ให้ ถือว่าวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์
รับทราบ หรื อควรรับทราบคําสัง่ ที่ไม่เป็ นหนังสือนัน้ เป็ นวันทราบเหตุแห่งการร้ องทุกข์
(5) กรณี ที่ เหตุ แ ห่ ง การร้ องทุ ก ข์ เกิ ด จากการปฏิ บั ติ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ข อง
ผู้บงั คับบัญชา โดยไม่ได้ มีคําสัง่ อย่างใด ให้ ถือวันที่ผ้ รู ้ องทุกข์ควรได้ ทราบถึงการปฏิบตั ิหรื อไม่
ปฏิบตั ขิ องผู้บงั คับบัญชาดังกล่าว เป็ นวันทราบเหตุแห่งการร้ องทุกข์
สิ ทธิ ของผูร้ ้องทุกข์
กฎ ก.พ.ค.ว่าด้ วยการร้ องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ พ.ศ. 2551 ได้
กําหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องทุกข์ไว้ หลายกรณี ดังนี ้
1) มอบหมายให้ บุคคลอื่นร้ องทุกข์แทนได้ ในกรณีมีเหตุจําเป็ น โดยทําเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้มีสทิ ธิร้องทุกข์ และหลักฐานแสดงเหตุจําเป็ น
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2) แต่งตังทนายความหรื
้
อบุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิติภาวะ กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ขนตอนใด
ั้
ๆ ได้ โดยทําเป็ นหนังสือแต่งตัง้
พร้ อมแนบหลักฐานแสดงตนของทนายความหรื อบุคคลที่ได้ รับแต่งตังมาพร้
้
อมกับคําร้ องทุกข์
หรื อจะยื่นในภายหลังก่อนการดําเนินการในขันตอนนั
้
น้ ๆ
3) กรณี ผ้ รู ้ องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ ด้วยวาจาในชันพิ
้ จารณาของผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้ องทุกข์ ให้ แสดงความประสงค์ไว้ ในคําร้ องทุกข์ด้วย หรื อจะทําเป็ นหนังสือต่างหากก็
ได้ แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผ้ มู ีอํานาจวินิจร้ องทุกข์เริ่มพิจารณา
4) การคัดค้ านผู้มี อํานาจวินิ จฉัย เรื่ องร้ องทุก ข์ ถ้ าผู้นัน้ มี เหตุอ ย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นผู้บงั คับบัญชาเป็ นเหตุให้ เกิดความคับข้ องใจ หรื อเป็ นผู้อยู่ใต้ บงั คับ
บัญชาของผู้บงั คับบัญชาดังกล่าว
(2) มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่ร้องทุกข์
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(4) มีความเกี่ยวพันทางเครื อญาติหรื อทางสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) หรื อ
(3) อันอาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ รู ้ องทุกข์
วิธีการคัดค้ านและการพิจารณาคําคัดค้ านผู้มีอํานาจวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์
กรณีคดั ค้านกรรมการวิ นิจฉัยร้องทุกข์
กรณี คัดค้ านกรรมการวินิ จฉัย ร้ องทุก ข์ ต้องทํ าเป็ น หนังสือยื่น ต่อประธาน ก.พ.ค.
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั รับทราบหรื อถือว่าทราบคําสัง่ ตังคณะกรรมการวิ
้
นิจฉัยร้ องทุกข์ โดย
แสดงข้ อเท็ จจริ งที่ เป็ น เหตุแห่ ง การคัด ค้ านไว้ ในหนังสือ คัด ค้ า นว่า จะทํ าให้ ก ารพิ จารณา
วินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ไม่ได้ รับความจริงและความยุตธิ รรมอย่างไรด้ วย
ให้ ประธาน ก.พ.ค.แจ้ งกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ที่ถกู คัดค้ านของการปฏิบตั ิหน้ าที่ไว้
้ ว
จนกว่าประธาน ก.พ.ค.จะได้ ชี ้ขาดในเรื่ องการคัดค้ านนันแล้
ให้ ประธาน ก.พ.ค.พิจารณาจากคําคัดค้ านและบันทึกชี ้แจงของกรรมการวินิจฉัยร้ อง
ทุกข์ ผู้ถกู คัดค้ าน หากประธาน ก.พ.ค.เห็นว่ามิได้ เป็ นไปตามคําคัดค้ านและมีเหตุผลสมควรที่
จะให้ ผ้ ูถูกคัดค้ านปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไป ให้ นําเรื่ องเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค.เพื่ อ
พิจารณา ถ้ าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่ไม่ถกู คัดค้ านก็
ให้
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กรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ ผ้ ูนัน้ ปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไปได้ มติดงั กล่าวให้ กระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ แล้ วให้ เป็ นที่สดุ
กรณีที่ประธาน ก.พ.ค.เห็นว่าคําคัดค้ านฟั งขึ ้น หรื อมีเหตุผลพอที่จะฟั งได้ วา่ หากให้ ผ้ ู
ถูกคัดค้ านปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไป อาจทําให้ การพิจารณาไม่ได้ ความจริ งและความยุติธรรม ให้ มี
คําสัง่ ให้ ผ้ ถู ูกคัดค้ านพ้ นจากการเป็ นกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์เรื่ องนัน้ แล้ วแจ้ งให้ ผ้ คู ดั ค้ าน
ทราบด้ วย
การถอนตัวของกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์
เมื่อกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ผ้ ใู ดเห็นว่า ตนมีอนั อาจถูกคัดค้ านได้ หรื อเห็นว่ามีเหตุ
อื่นที่จะอาจจะมีการกล่าวอ้ างในภายหลังได้ ว่าตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่โดยเที่ยง
ธรรม ให้ แจ้ งต่อประธาน ก.พ.ค.และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้ องทุกข์
การที่ ก รรมการวิ นิ จ ฉัย ร้ องทุก ข์ ผ้ ูถูก คัด ค้ า นที่ ถูก สั่ง ให้ ง ดการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ห รื อ
กรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ที่ถกู สัง่ ให้ ถอนตัวเพราะมีเหตุอนั อาจถูกคัดค้ านนัน้ ย่อมไม่กระทบ
ถึงการกระทําใด ๆ ที่ได้ กระทําไปแล้ ว แม้ วา่ จะได้ ดําเนินการหลังจากที่มีการยื่นคําคัดค้ าน
กรณีคดั ค้ านผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
กรณีที่ผ้ รู ้ องทุกข์คดั ค้ านผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
ของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถกู คัดค้ านเป็ นผู้พิจารณาคําคัดค้ าน ถ้ าเห็นว่าคําคัดค้ านไม่มีเหตุผลก็
ให้ มี คํ า สั่ง ยกคํ า คัด ค้ าน คํ า สั่ง ดัง กล่ า วให้ เป็ นที่ สุ ด และแจ้ งให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องทราบเพื่ อ
ดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคัดค้ านมีเหตุผลรับฟั งได้ ให้ แจ้ งให้ ผ้ ถู กู คัดค้ านกับผู้ร้องทุกข์
ทราบ
กรณี ที่ปลัดกระทรวงเป็ นผู้ถูกคัดค้ าน ให้ ส่งคําคัดค้ านไปที่เลขาธิการก.พ.ในฐานะ
เลขานุการ ก.พ.ค.และให้ ก.พ.ค.เป็ นผู้พิจารณาคําคัดค้ าน ถ้ าเห็นว่าคําคัดค้ านไม่มีเหตุผลก็
ให้ มี คํ า สั่ง ยกคํ า คัด ค้ าน คํ า สั่ง ดัง กล่ า วให้ เป็ นที่ สุ ด และแจ้ งให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องทราบเพื่ อ
ดํ าเนิ น การต่ อไป แต่ถ้ าเห็ น ว่า คํ า คัด ค้ า นมี เหตุผ ลรั บ ฟั งได้ ให้ แจ้ งให้ ผ้ ูร้องทุก ข์ ท ราบและ
้
้นทําหน้ าที่พิจารณา
แนะนําผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ให้ แต่งตังคณะกรรมการขึ
เรื่ องร้ องทุกข์
การพิจารณาวินิจฉัยร้ องทุกข์ของผู้บงั คับบัญชา
1) การดําเนินการของผู้บงั คับบัญชา
(1) กรณีเป็ นผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
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เมื่ อ ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้มี อํ า นาจวิ นิ จ ฉัย ร้ องทุก ข์ ได้ รับ คํ า ร้ องทุ ก ข์ แ ล้ ว ต้ อ งมี
หนังสือแจ้ ง พร้ อมทังส่
้ งสําเนาคําร้ องทุกข์ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ทราบ
โดยเร็ ว และให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์นัน้ ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้ อง
และคําชี ้แจงของตน (ถ้ ามี) ให้ ผ้ มู ีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์
(2) กรณีเป็ นผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์
เมื่อผู้บงั คับบัญชาได้ รับคําร้ องทุกข์ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชานันส่
้ งคําร้ องทุกข์พร้ อมทัง้
สําเนาต่อไปยังผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
ร้ องทุกข์ หรื อผู้บงั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ได้ รับคําร้ องทุกข์จากผู้ร้องทุกข์หรื อจาก
ผู้บังคับบัญ ชาดังกล่าวข้ างต้ น ให้ จัดส่งคําร้ องทุกข์ พ ร้ อมทัง้ สําเนาและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้ อง และคําชี ้แจงของตน (ถ้ ามี) ไปยังผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์
2) การพิจารณาวินิจฉัยร้ องทุกข์
(1) เมื่อผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ได้ รับคําร้ องทุกข์และคําชี ้แจง
ของผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์แล้ ว ให้ พิจารณาจากเรื่ องราวการปฏิบตั ิหรื อไม่
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร้องทุกข์ของผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ ในกรณีที่จําเป็ นและสมควร
อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องเพิ่มเติม รวมทัง้ ขอให้ หน่วยราชการรัฐวิสาหกิ จ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัท ข้ าราชการ หรื อบุคคลใด ๆ มาให้ ถ้อยคําหรื อชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(2) การแถลงการณ์ ด้วยวาจา ในกรณี ที่ ผ้ ูร้องทุกข์ ขอแถลงการณ์ ด้วยวาจา
หากเห็นว่าการแถลงการณ์ ด้วยวาจาไม่จําเป็ นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ จะไม่ให้
แถลงการณ์ ด้วยวาจาก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุผลไว้ ด้วย แต่ถ้านัดให้ ผ้ รู ้ องทุกข์มาแถลงการณ์
ด้ วยวาจา ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ทราบด้ วยว่า ถ้ าประสงค์จะ
แถลงแก้ ก็ให้ มาแถลง หรื อจะมอบหมายเป็ นหนังสือให้ ข้าราชการที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้แทนมา
แถลงแก้ ด้ ว ยวาจาในการพิ จ ารณาครั ง้ นัน้ ได้ โดยแจ้ ง ล่ว งหน้ า ตามควรแก่ ก รณี แ ละเพื่ อ
ประโยชน์ในการแถลงแก้ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์หรื อผู้แทน (ถ้ ามี) เข้ าฟั ง
การแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้
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(3) การคัดค้ านผู้บงั คับบัญชา ในกรณีที่มีการคัดค้ านผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจ
วินิจฉัยร้ องทุกข์ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคัดค้ านเป็ นผู้พิจารณาคําคัดค้ าน
ถ้ าเห็นว่าคําคัดค้ านไม่มีเหตุผลก็ให้ มีคําสัง่ ยกคําคัดค้ าน คําสัง่ ดังกล่าวให้ เป็ นที่สดุ และแจ้ ง
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบเพื่อดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลรับฟั งได้ ให้ แจ้ งให้ ผ้ ถู กู คัดค้ าน
กับผู้ร้องทุกข์ทราบ และให้ ผ้ พู ิจารณาคําคัดค้ านเป็ นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์แทน ถ้ าเป็ น
กรณีที่ปลัดกระทรวงเป็ นผู้ถกู คัดค้ านให้ ส่งคําคัดค้ านไปที่เลขาธิการ ก.พ.ในฐานะเลขานุการ
ก.พ.ค.และ ก.พ.ค. เป็ นผู้พิจารณาคําคัดค้ าน ถ้ าเห็นว่าไม่มีเหตุผลให้ มีคําสัง่ ยกคําคัดค้ าน
คําสัง่ ให้ เป็ นที่สดุ และแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบเพื่อดําเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคําคัดค้ านมี
เหตุผลรับฟั งได้ ให้ แจ้ งให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบ และแนะนําผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์
ให้ แต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นทําหน้ าที่พิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ ประกอบด้ วยผู้แทนผู้บงั คับบัญชา
ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์หนึง่ คน ผู้แทนผู้ร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่ง
การร้ องทุก ข์ ห นึ่ ง คน และเลขาธิ ก าร ก.พ.ตัง้ ข้ าราชการสํา นัก งาน ก.พ. หนึ่ งคน ร่ ว มเป็ น
กรรมการด้ วย และกรรมการดังกล่าวประชุมเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ โดยมี
เจ้ า หน้ าที่ ข องหน่ ว ยงานต้ น สัง กัด เป็ นเลขานุ ก ารและจะให้ มี ผ้ ู ช่ ว ยเลขานุ ก ารก็ ได้ เมื่ อ
คณะกรรมการพิจารณามีมติประการใด ให้ เสนอต่อปลัดกระทรวงผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้ องทุกข์ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร
(4) ระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ ผู้บงั คับบัญชา ผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ร้ องทุกข์ต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ อง
ทุกข์ เว้ นแต่มีความจําเป็ นไม่อาจพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาดังกล่าว ให้ ขยายเวลาได้
อีกไม่เกิน 30 วัน โดยบันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็ นที่ต้องขยายเวลาไว้ ด้วย หากได้ ขยาย
เวลาแล้ วการพิจารณาก็ยังไม่แล้ วเสร็ จ ให้ ขยายเวลาพิจารณาได้ อีกไม่เกิน 30 วัน และให้
กําหนดมาตรการที่จะทําให้ การพิจารณาแล้ วเสร็ จโดยเร็ ว และ บันทึกไว้ เป็ นหลักฐานแล้ วส่ง
หลักฐานดังกล่าวไปยังผู้บงั คับบัญชาชันเหนื
้ อขึ ้นไปของผู้ร้องทุกข์ภายใน 10 วัน นับแต่วนั ที่
ครบกําหนดขยายเวลาเพื่อที่ผ้ ูบงั คับบัญชาชัน้ เหนือขึ ้นไปจะได้ ติดตามแนะนําและชี ้แจงให้
การพิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว แต่ถ้ า ปลัด กระทรวงเป็ น ผู้พิ จ ารณาวินิ จ ฉัย ร้ องทุก ข์ ให้ ส่ง
หลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ.ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค.เพื่อดําเนินการต่อไป
(5) อํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์และการเยียวยาความเสียหาย ในการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ ผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์มีอํานาจไม่รับเรื่ องร้ อง
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ทุกข์ ยกคําร้ องทุกข์ หรื อมีคําวินิจฉัยให้ แก้ ไขหรื อยกเลิกคําสัง่ และให้ เยียวยาความเสียหายให้
ผู้ร้องทุก ข์ หรื อให้ ดําเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมตามระเบี ย บที่ ก .พ.ค.
กําหนด ในกรณีที่ยงั ไม่มีระเบียบ ก.พ.ค.เรื่ องการเยียวยาความเสียหายให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ หรื อให้
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมใช้ บงั คับ ให้ ผ้ มู ีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์สงั่ การ
ในเรื่ องการเยียวยาและดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมไปพลางก่อนตามที่
เห็นสมควรโดยนําประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้ วย และเมื่อมีระเบียบ
ก.พ.ค.ในเรื่ องนีใ้ ช้ บังคับแล้ ว หากการดําเนินการตามที่ ได้ สงั่ การไปนัน้ มีมาตรฐานตํ่ากว่า
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบ ก.พ.ค.ก็ให้ ดําเนินการเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนเท่าที่ทําได้ และให้
ถื อว่าเป็ นการเยียวยา หรื อดําเนิ นการอื่น ใดเพื่ อประโยชน์ แห่งความยุติธรรมตามระเบีย บ
ก.พ.ค.แล้ ว
(6) การบังคับตามคําวินิจฉัยร้ องทุกข์ ซึ่งผู้บงั คับบัญชาที่เป็ นเหตุแห่งการร้ อง
ทุกข์ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามคําวินิจฉัยในโอกาสแรกที่ทําได้ และเมื่อได้ ดําเนินการตาม
คําวินิจฉัยแล้ วให้ แจ้ งให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ว
(7) ผลคําวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ คําวินิจฉัยของผู้บงั คับบัญชา ผู้มีอํานาจวินิจฉัย
เรื่ องร้ องทุกข์ให้ เป็ นที่สดุ ในกรณี ที่ผ้ รู ้ องทุกข์ไม่เห็นด้ วยกับคําวินิจฉัยมีสิทธิ ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองชันต้
้ น ตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครองต่อไป
ได้
(8) การรายงานเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบพิทกั ษ์ ระบบ
คุณธรรมต่อไป เมื่อผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ได้ พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ อง
ทุกข์เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว ให้ รายงานผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยพร้ อมทังสํ
้ าเนาคําวินิจฉัยไป
ยัง ก.พ.ค.ภายใน 15 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยนันแล้
้ ว
การพิจารณาวิ นิจฉัยร้องทุกข์ ของ ก.พ.ค.
การพิ จารณาวินิ จฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ ของ ก.พ.ค.จะพิ จารณาวินิ จฉัยเอง หรื อจะตัง้
กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่ ง หรื อ จะตัง้ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย ร้ องทุก ข์ เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ เป็ นผู้
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ก็ได้ โดยให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.ว่าด้ วยการร้ อง
ทุกข์และการพิจารณาวินิจิฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ และในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กรรมการวินิจฉัยร้ อง
ทุกข์เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีอํานาจหน้ าที่ตามมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
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1) การดําเนินการของพนักงานผู้รับคําร้ องทุกข์ ซึ่งการร้ องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ที่ผ้ ูร้อง
ทุกข์ได้ ยื่นคําร้ องทุกข์ตอ่ พนักงานผู้รับคําร้ องทุกข์ที่สํานักงานก.พ.โดยพนักงานผู้รับคําขอร้ อง
ทุกข์ต้องลงทะเบียนเรื่ องร้ องทุกข์ในสารบบและตรวจคําร้ องทุกข์ในเบื ้องต้ น ดังนี ้
(1) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่มีการดําเนินการโดยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ ให้ เสนอคําร้ องทุกข์ตอ่ ประธาน ก.พ.ค.เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
(2) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ ที่มีการดําเนินการโดยไม่สมบูรณ์ ครบถ้ วนตาม
หลัก เกณฑ์ ที่ กํ าหนดไว้ ให้ พ นัก งานผู้รับ คํ าร้ องทุกข์ แนะนํ าให้ ผ้ ูร้องทุก ข์ แก้ ไขให้ ครบถ้ วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ถ้ าเห็ นว่าเป็ นคําร้ องที่ ไม่อยู่ในอํานาจของ ก.พ.ค.ที่ จะรับไว้ พิ จารณาได้
หรื อเป็ นกรณีตาม (2) แต่ผ้ รู ้ องทุกข์ได้ แก้ ไขภายในเวลาที่กําหนดให้ บนั ทึกไว้ แล้ วเสนอคําร้ อง
ทุกข์ดงั กล่าวต่อประธาน ก.พ.ค.เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
2) การจ่ายสํานวน ซึ่งเมื่ อประธาน ก.พ.ค.ได้ รับคําร้ องทุกข์ แล้ วให้ พิ จารณาจ่าย
สํานวนดังนี ้
(1) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่มีปัญหาข้ อกฎหมายที่สําคัญ หรื อผลการวินิจฉัย
อาจกระทบต่อวิถีทางปฏิบตั ริ าชการ หรื อจะเป็ นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
เป็ นกรณี สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค.สมควรเป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง ให้
้
จ่ายสํานวนคําร้ องทุกข์นนให้
ั ้ ก.พ.ค.เป็ นองค์คณะวินิจฉัย โดยให้ ประธาน ก.พ.ค.ตังกรรมการ
ก.พ.ค.คนหนึง่ เป็ นกรรมการเจ้ าของสํานวน และมีพนักงานรับผิดชอบสํานวนเป็ นผู้ช่วย
(2) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่เป็ นกรณีทวั่ ไป ให้ จ่ายสํานวนคําร้ องทุกข์นนให้
ั้
กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่งหรื อคณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็ นองค์คณะ
วินิจฉัยก็ได้
(3) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้ พิจารณาได้ ให้ จ่ายสํานวนคําร้ อง
ทุกข์นนให้
ั ้ กรรมการ ก.พ.ค.คนหนึ่งเป็ นกรรมการเจ้ าของสํานวน หรื อจะจ่ายให้ คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้ องทุกข์คณะหนึง่ ทําหน้ าที่เป็ นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้
3) การแจ้ งคํ า สั่ ง ตั ง้ คณ ะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร้ องทุ ก ข์ ซึ่ ง เมื่ อ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์และได้ มีการจ่ายสํานวนแล้ ว ให้ ประธานกรรมการวินิจฉัยร้ อง
ทุกข์แจ้ งคําสัง่ ตังคณะกรรมการวิ
้
นิจฉัยร้ องทุกข์ให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบ โดยให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ลงลายมือ
ชื่อและวันที่ รับทราบไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วมอบสําเนาคําสัง่ ให้ ไว้ หนึ่งฉบับหรื อจะส่งสําเนา
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คําสัง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ยงั ที่อยู่ซงึ่ ปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการก็ได้ และเมื่อล่วงพ้ น 15 วัน นับแต่วนั ส่งสําเนาคําสัง่ ดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ร้องทุกข์ได้
้
นิจฉัยร้ องทุกข์แล้ ว ซึ่งกรณี ดงั กล่าวให้ ใช้ บงั คับกับกรณี ที่
รับทราบคําสัง่ ตังคณะกรรมการวิ
กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึง่ เป็ นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ด้วย
การสัง่ รับหรื อไม่รบั คําร้องทุกข์
1) การพิจารณาของกรรมการเจ้ าของสํานวน กรรมการเจ้ าของสํานวนอาจกําหนด
ประเด็นให้ พนักงานผู้รับผิดชอบสํานวนวิเคราะห์และพิจารณาทําความเห็นเสนอในเบื ้องต้ น
ประกอบการพิ จ ารณาขององค์ ค ณะวิ นิ จ ฉัย เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ง รั บ หรื อ ไม่ รั บ คํ า ร้ องทุก ข์ ไว้
พิจารณาดังนี ้
(1) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่มีการดําเนินการโดยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดไว้ และเป็ นคําร้ องทุกข์ที่รับไว้ พิจารณาได้ ก็ให้ องค์คณะวินิจฉัยมีคําสัง่ รับคําร้ องทุกข์
นันไว้
้ พิจารณา แล้ วดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ตอ่ ไป
(2) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่ยงั ไม่ชัดเจนหรื อที่ยงั ดําเนินการโดยไม่ถูกต้ อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ก็ให้ มีคําสัง่ ให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หากไม่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ เสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อ
พิจารณามีคําวินิจฉัยต่อไป
(3) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ห้ามรับไว้ พิจารณาตามข้ อ 42 ก็ให้ เสนอองค์คณะ
วินิจฉัยเพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัยต่อไป
1) การพิ จารณาขององค์คณะวิ นิจฉัย
เมื่อได้ รับความเห็นของกรรมการเจ้ าของสํานวน ตาม (2) หรื อ (3) ดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย ดังนี ้
(1) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่รับไว้ พิจารณาไม่ได้ ตามข้ อ 42 ก็ให้ มีคําวินิจฉัย
ไม่รับเรื่ องร้ องทุกข์นนไว้
ั ้ พิจารณาและสัง่ จําหน่ายเรื่ องร้ องทุกข์นนออกจากสารบบ
ั้
หรื อให้ มีคํา
วินิจฉัยยกเลิกกระบวนการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์นนั ้ และสัง่ จําหน่ายเรื่ องร้ องทุกข์นนออกจาก
ั้
สารบบ
(2) ถ้ าเห็นว่าเป็ นคําร้ องทุกข์ที่อาจรับไว้ พิจารณาได้ ก็ให้ มีคําสัง่ ให้ กรรมการ
เจ้ าของสํานวนดําเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ตอ่ ไป
กระบวนพิ จารณาเรื ่องร้องทุกข์
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1) การแสวงหาข้ อเท็จจริงของกรรมการเจ้ าของสํานวน
(1) เมื่อได้ มีการสัง่ รับคําร้ องทุกข์ไว้ พิจารณาแล้ ว ให้ กรรมการเจ้ าของสํานวนมี
คําสั่งให้ คู่กรณี ในการร้ องทุกข์ ทําคํ าแก้ ร้องทุกข์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้ รับคําสั่งหรื อ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยส่งสําเนาคําร้ องทุกข์และสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้ องไปให้ ด้วย
และกรรมการเจ้ าของสํานวนอาจจะกําหนดประเด็นที่คู่กรณี ในการร้ องทุกข์ต้องชีแ้ จง หรื อ
กําหนดให้ จดั ส่งพยานหลักฐานที่จําเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาวินิจฉัยร้ องทุกข์ไปให้ ด้วยก็
ได้
(2) คู่กรณี ในการร้ องทุกข์ ต้องทํ าแก้ คําร้ องทุกข์ และคําชี แ้ จงตามประเด็น ที่
กํ าหนดให้ โดยชัดแจ้ งและครบถ้ วน พร้ อมส่งพยานหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ อง และหลักฐานการ
รับทราบหรื อควรได้ รับทราบเหตุของการร้ องทุกข์ โดยจัดทําสําเนาคําแก้ คําร้ องทุกข์ สําเนาคํา
ชี แ้ จงและสํ าเนาพยานหลักฐานตามจํ านวนที่ กรรมการเจ้ าของสํานวนกํ าหนดยื่น ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(3) กรณี ที่กรรมการเจ้ าของสํานวนเห็นว่า คําแก้ คําร้ องทุกข์หรื อคําชี ้แจงของ
คูก่ รณีในการร้ องทุกข์หรื อพยานหลักฐานที่สง่ มาให้ ยงั ไม่ครบถ้ วนหรื อชัดเจนเพียงพอ ให้ สง่ ให้
คู่ก รณี ในการร้ องทุก ข์ แก้ ไขเพิ่ ม เติม คํ า แก้ คํ า ร้ องทุก ข์ ห รื อ จัด ทํ า คํ า ชี แ้ จงเพิ่ ม เติม หรื อส่ง
พยานหลักฐานเพิ่มให้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(4) กรณี ค่กู รณี ในการร้ องทุกข์มิได้ จัดทําคําแก้ คําร้ องทุกข์และคําชีแ้ จงตาม
ประเด็ น ที่ กํ า หนดให้ ชัด เจน พร้ อมทัง้ พยานหลัก ฐานยื่ น ต่ อ กรรมการเจ้ า ของสํ า นวนใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้ ถือว่าคูก่ รณีในการร้ องทุกข์ยอมรับข้ อเท็จจริงตามข้ อร้ องทุกข์ของผู้ร้อง
ทุกข์ และให้ กรรมการเจ้ าของสํานวนพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เป็ นการยุตธิ รรม
2) การบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้ าของสํานวน
เมื่อกรรมการเจ้ าของสํานวนเห็นว่าสามารถวินิจฉัยร้ องทุกข์ได้ จากข้ อเท็จจริ งในคํา
ร้ องทุกข์นนั ้ โดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหาข้ อเท็จจริ งอีก หรื อเห็นว่าข้ อเท็จจริ งที่ได้ มาจากคํา
แก้ คําร้ องทุกข์ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง หรื อข้ อเท็จจริ งที่ได้ มาจากการแสวงหาเพิ่มเติม
(ถ้ ามี) เพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์นนแล้
ั ้ ว ให้ กรรมการเจ้ าของสํานวนทําบันทึกของ
กรรมการเจ้ าของสํานวนสรุปเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
บันทึกสรุปสํานวนอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
(1) ชื่อผู้ร้องทุกข์และคูก่ รณีในการร้ องทุกข์
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(2) สรุปคําร้ องทุกข์
(3) สรุปคําแก้ คําร้ องทุกข์ (ถ้ ามี)
(4) สรุปข้ อเท็จจริงที่กรรมการเจ้ าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
(5) ประเด็นที่จะต้ องวินิจฉัยทังข้
้ อกฎหมายและข้ อเท็จจริ ง
(6) ความเห็นของกรรมการเจ้ าของสํานวนเกี่ ยวกับประเด็นที่ จะต้ องวินิจฉัย
และคําขอของผู้ร้องทุกข์ กรรมการเจ้ าของสํานวนต้ องเสนอบันทึกสรุ ปสํานวน และสํานวน
พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
องค์คณะวินิจฉัยทําการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
3) การพิจารณาวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย
(1) เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้ พิจารณาบันทึกสรุ ปสํานวนของกรรมการเจ้ าของ
สํานวนแล้ ว หากเห็นว่าข้ อเท็จจริ งที่ได้ มายังไม่เพียงพอหรื อมีข้อที่ควรปรับปรุ ง ก็ให้ กรรมการ
เจ้ าของสํานวนรับ ไปดําเนิ นการแสวงหาข้ อเท็ จจริ งเพิ่ ม เติม หรื อดําเนิ น การปรับ ปรุ งตาม
ความเห็ น ขององค์ ค ณะวิ นิ จ ฉัย แล้ ว นํ า ผลการดํ า เนิ น การเสนอให้ องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉัย เพื่ อ
พิจารณาอีกครัง้ หากองค์คณะวินิจฉัยพิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อเท็จจริ งที่ได้ มาเพียงพอต่อการ
วินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์นนได้
ั ้ ก็ดําเนินการต่อไป
(2) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ ให้ องค์คณะวินิจฉัยจัดให้ มีการประชุม
พิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์อย่างน้ อยหนึ่งครัง้ เพื่อให้ ผ้ รู ้ องทุกข์หรื อคู่กรณีในการร้ องทุกข์มีโอกาส
มาแถลงด้ วยวาจาต่อหน้ าองค์คณะวินิจฉัย เว้ นแต่ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่ องร้ อง
ทุกข์นนมี
ั ้ ข้อเท็จจริ งชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้ วหรื อมีข้อเท็จจริ งและประเด็น
วินิจฉัยไม่ซบั ซ้ อน และการมาแถลงด้ วยวาจาไม่จําเป็ นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์
จะให้ งดการแถลงด้ วยวาจาเสียก็ได้
(3) กรณีที่มีการประชุมและให้ มีการแถลง เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้ กําหนดวัน
ประชุมพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์แล้ ว ให้ กรรมการเจ้ าของสํานวนแจ้ งกําหนดวันประชุมพิจารณา
เรื่ องร้ องทุกข์ พร้ อมทังส่
้ งสรุปคําร้ องทุกข์และสรุปคําแก้ คําร้ องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้ อเท็จจริ งที่
กรรมการเจ้ าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ให้ แก่ค่กู รณี ทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
พิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ค่กู รณีได้ แถลงสรุ ปคําร้ องทุกข์และคําแก้ คําร้ อง
ทุกข์ของตน ซึง่ คูก่ รณีจะไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ได้
หากผู้ร้องทุ ก ข์ ห รื อ คู่ก รณี ในการร้ องทุก ข์ ไม่ ม าในวัน ประชุม พิ จ ารณาก็ ให้
พิจารณาลับหลังไปได้ และบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
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(4) การประชุมพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ เมื่อเริ่ มการประชุมให้ กรรมการเจ้ าของ
สํานวนเสนอสรุ ปข้ อเท็จจริ งและประเด็นที่จะต้ องวินิจฉัยแล้ วให้ ผ้ รู ้ องทุกข์และคู่กรณี ในการ
ร้ องทุกข์แถลงด้ วยวาจาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ซึง่ คําแถลงด้ วยวาจาของผู้ร้องทุกข์
และคู่กรณี ในการร้ องทุก ข์ ต้องกระชับและอยู่ในประเด็น โดยไม่อาจยกข้ อเท็ จจริ งหรื อข้ อ
กฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําร้ องทุกข์และคําแก้ คําร้ องทุกข์เท่านัน้
4) การทําคําวิ นิจฉัย
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ดงั นี ้
(1) ไม่รับเรื่ องร้ องทุกข์
(2) ยกคําร้ องทุกข์
(3) ให้ แก้ ไขหรื อยกเลิกคําสัง่ และให้ เยียวยาความเสียหายให้ ผ้ รู ้ องทุกข์หรื อให้
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค.กําหนดคําวินิจฉัยของ
องค์คณะวินิจฉัย ให้ นําเสนอ ก.พ.ค.เพื่อพิจารณาเมื่อ ก.พ.ค. มีความเห็นประการใด ให้ องค์
คณะวินิจฉัยดําเนินการเพื่อให้ มีคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ต่อไป
การเยี ยวยาความเสียหาย
ในกรณี ท่ีองค์ คณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์แล้ ว เห็นสมควรให้ มีการ
เยียวยาแก่ผ้ ูร้องทุกข์ ให้ ดําเนินการตามข้ อ 26 แห่งกฎ ก.พ.ค.ว่าด้ วยการร้ องทุกข์ และการ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ พ.ศ. 2551
ระยะเวลาพิ จารณาการวิ นิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ที่ร้องต่อ ก.พ.ค. ให้ องค์คณะวินิจฉัยดําเนินการให้
แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ องทุกข์
ถ้ ามีความจําเป็ นไม่อาจพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาดังกล่าวได้ ให้ ขยายเวลา
ได้ อีก 2 ครัง้ ๆ ละ ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ บนั ทึกเหตุผลความจําเป็ นไว้ ด้วย แต่ถ้าขยายเวลา
แล้ วก็ ยังไม่แ ล้ วเสร็ จ ให้ ป ระธาน ก.พ.ค.พิ จ ารณากํ า หนดมาตรการที่ จ ะให้ ก ารพิ จ ารณา
วินิจฉัยแล้ วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
การแจ้งคําวิ นิจฉัย
เมื่อได้ วินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ และรายงาน ก.พ.ค.รวมทัง้ ได้ แก้ ไขปรับปรุ งคําวินิจฉัย
ตามความเห็นของ ก.พ.ค.แล้ วให้ แจ้ งคูก่ รณีทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ว
ผลคําวิ นิจฉัย
(1) คําวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ของ ก.พ.ค.ให้ เป็ นที่สดุ
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(2) ในกรณีที่ผ้ รู ้ องทุกข์ไม่เห็นด้ วยกับคําวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองชัน้ ต้ น ตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดี
ปกครองต่อไปได้
การบังคับตามคําวิ นิจฉัย
คําวินิจฉัยร้ องทุกข์ให้ ผูกพันคู่กรณี ในการร้ องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่จะต้ องปฏิบตั ิ
ตาม ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในคําวินิจฉัย
(2) ปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยในโอกาสแรกที่สามารถทําได้ นับแต่ได้ รับคําวินิจฉัย
การถอนคําร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคําร้ องทุกข์ที่ยื่นไว้ แล้ วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผ้ มู ีอํานาจวินิจฉัยร้ อง
ทุกข์จะมีคําวินิจฉัยเสร็ จเด็ดขาดในเรื่ องร้ องทุกข์นนั ้ วิธีถอนคําร้ องทุกข์ มี 2 วิธี คือ
(1) ขอถอนคําร้ องทุกข์โดยทําเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์
(2) ขอถอนคําร้ องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ ให้ ผ้ มู ีอํานาจวินิจฉัย
ร้ องทุกข์บนั ทึกไว้ และให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
เมื่อมีการถอนคําร้ องทุกข์ ให้ ผ้ มู ีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์อนุญาต และสัง่ จําหน่ายคํา
ร้ องทุกข์ออกจากสารบบ
การย่นหรื อขยายระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.นี ้ เมื่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์เห็นสมควร
หรื อเมื่ อคู่กรณี มีคําขอ ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ มี อํานาจขยายหรื อย่นระยะเวลาได้ ตาม
ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
การนับระยะเวลา
การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค.นี ้ สําหรับเวลาเริ่ มต้ นให้ นบั วันถัดจากวันแรกแห่ง
เวลานัน้ เป็ น วัน เริ่ ม นับ ระยะเวลา ส่ ว นเวลาสิ น้ สุด ถ้ าวัน สุด ท้ ายแห่ ง ระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการให้ นบั วันเริ่มเปิ ดทําการใหม่เป็ นวันสุดท้ ายแห่งระยะเวลา
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คําถามเชิงอภิปราย
1. ผู้นํากับการบริหารแตกต่างกันอย่างไร
2. เครื อข่ายมีความสําคัญต่อผู้นําอย่างไร และผู้นําควรสร้ างเครื อข่ายอย่างไร
3. เหตุใดทฤษฎีผ้ นู ําเชิงคุณลักษณะจึงไม่สามารถใช้ อธิบายภาวะผู้นําได้
4. ภาวะผู้นําเชิงจริ ยธรรมมีลกั ษณะอย่างไร
5. ในยุคปั จจุบนั ผู้นําแบบไหนที่ท่านคิดว่าจําเป็ นสําหรับองค์กรสาธารณสุข
6. หลักประกันขันพื
้ ้นฐานที่จะคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพเป็ นข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ
คืออะไรบ้ าง
องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์
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บทที่ 9
การควบคุมงาน : การนิเทศ ตรวจราชการ และการประเมินผล
การควบคุมงานผ่านการนิเทศและการตรวจราชการของกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นเครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ แผนงาน โครงการต่างๆ (Indicator oriented) การตรวจ
ราชการและนิ เทศงานเป็ นภารกิ จสํ าคัญ ของสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ต่อมา สํานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขได้ ปรับแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานโดยเน้ นการตรวจราชการ
และนิ เทศงาน “เชิ งระบบและเน้ นกระบวนการ” แทนการมุ่งเน้ นที่ “ตัวชี ว้ ัด” หรื อกิ จกรรมที่
หน่วยงานส่วนกลางต้ องการ และเน้ นบทบาทในการกํากับและประเมินผล (M&E) เพื่อให้ เห็น
ภาพรวมว่า การดําเนินงานของจังหวัดเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. แนวคิดและหลักการควบคุมงาน
1.1 แนวคิของการควบคุมงาน
1.2 รูปแบบของการควบคุมงาน
1.3 กระบวนการควบคุมงาน
2. การนิเทศงาน
2.1 แนวคิดและรูปแบบการนิเทศงาน
2.2 ประเภทของผู้นิเทศงาน
2.3 การนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข
3.การตรวจราชการ
3.1 แนวคิดและรูปแบบของการตรวจราชการ
3.2 ขันตอนของการตรวจราชการ
้
4. การประเมินผล
4.1 รูปแบบ และประเภทของการประเมินผล
4.2 กระบวนการประเมินผล
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1. แนวคิดและหลักการควบคุมงาน
การควบคุมงานคือการดําเนินงานโดยวิธีตา่ ง ๆ เพื่อให้ งานดําเนินไปภายในขอบเขตหรื อ
วัต ถุป ระสงค์ ขององค์ ก าร รวมทัง้ มาตรฐานของงานที่ กํ าหนดไว้ เพื่ อที่ จะทราบว่ า งานที่
มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ไปปฏิ บัติ ดํ าเนิ นไปตามแผนหรื อไม่ วิ ธี ปฏิ บัติ งาน ดํ าเนิ นไปตาม
หลักการที่ ดีหรื อไม่ หรื ออาจตรวจสอบความก้ าวหน้ าของงาน หรื อเพื่ อทราบอุปสรรคในการ
ปฏิบตั งิ าน การควบคุมงานถือเป็ นขันตอนที
้
่สําคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็ นงานของ
ผู้บริ หารองค์กรที่จะใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานทังหมดตาม
้
แผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ ว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่วางไว้ มากน้ อยเพียงใด
1.1 แนวคิดของการควบคุมงาน
แนวคิดการควบคุมงานเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ดังนี ้
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบตั ิงานที่คณะทํางาน ฝ่ ายบริ หาร
และ ผู้ปฏิบตั ิงานขององค์กรจัดให้ มีขึ ้น เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้ มี
การปฏิบตั ิตามกระบวนการเหล่านี ้แล้ ว องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ อันได้ แก่
1) ความมีประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน (Effectiveness and efficiency of
operations) 2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting) และ
3) การปฏิ บัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง (Compliance with applicable
with laws and regulations) การที่ฝ่ายบริ หารได้ กําหนดวิธีการทํ างานให้ ไปสู่วตั ถุประสงค์นัน้
และในขณะเดี ยวกันก็ ต้องมี การควบคุมการปฏิ บัติงานต่างๆ ในองค์ กรให้ ดําเนิ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ ช่วยให้ องค์กรแข่งขันกับตลาดได้ ช่วยป้องกันการรั่วไหล ทําให้
องค์กรเติบโตได้ อย่างมัน่ คง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกําหนดแนวทางและกระบวนการใน
การระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่ เกี่ ยวข้ องกับกิ จกรรม หน่ วยงาน หรื อการ
ดําเนินงานขององค์กร รวมทังการกํ
้
าหนดวิธีการในการบริ หารและควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่ผ้ บู ริ หารยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้ เป็ น 2 มุมมอง คือ การกําจัดหรื อลดปั จจัยต่างๆ ที่
จะขัดขวางไม่ให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ นัน่ คือ การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยูไ่ ม่ให้ ถกู ทําลาย
ไป และการสร้ างมูลค่าให้ กับองค์ กร การบริ หารความเสี่ยงนัน้ คล้ ายกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน คือ มีการระบุ ประเมินและจัดหาวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ยง แต่ด้วยความที่
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เป็ นศาสตร์ ที่ใหม่กว่า และมีพื ้นฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้ องเผชิญกับมีความไม่แน่นอน
จากปั จจัยภายนอกมากมาย จึงทําให้ การบริหารความเสี่ยงมีมมุ มองที่กว้ างขึ ้น
การตรวจสอบภายในมีบทบาททําให้ มนั่ ใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการ
ควบคุมเหล่านันได้
้ รับการปฏิบตั ติ ามภายในองค์กร ตลอดจนมีนําระบบการบริหารความเสี่ยงมา
ปรับใช้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอํานาจไม่ให้ มีการใช้ อํานาจไปในทางที่ผิดจากการที่
หน่วยงานได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในของตน มีการบริ หารความเสี่ยงและมีการปฏิบตั ิ
ตามแล้ ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็ นคนที่มากรองอีกชันหนึ
้ ง่ เพราะบางครัง้ ผู้ปฏิบตั งิ านอาจ
คิดว่าทํ าแค่นีก้ ็ เพี ยงพอแล้ ว เพื่อให้ ครอบคลุมส่วนที่ หน่วยงานประมาทละเลยบางจุดที่ ควร
จะต้ องควบคุม แต่ยงั ไม่ได้ ครอบคลุม
อย่างไรก็ตาม การที่ฝ่ายบริ หารจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในองค์การย่อมเป็ นสิ่งที่
เป็ นไปไม่ได้ เพราะการควบคุมที่ มากจนเกิ นความพอดีจะขัดขวางโอกาสใหม่ๆ ที่ จะเกิ ดขึน้
รวมทังยั
้ งเป็ นการลดนวัตกรรมขององค์การอีกด้ วย ดังนัน้ การควบคุมองค์การควรต้ องมีลกั ษณะ
เฉพาะที่ช่วยสนับสนุนให้ การควบคุมได้ ผล ซึง่ ประกอบด้ วยลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้ [1]
1. การควบคุมทุกชนิดต้ องอาศัยข้ อมูล การควบคุมจะดีเพียงใดขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของ
ข้ อมูล ในการให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้ อมูลที่นํามาใช้ จะต้ อง
ถูกต้ อง มีความเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบที่ถกู ควบคุม
2. การควบคุมงานจะมุง่ เน้ นส่วนที่มีความสําคัญจริงๆ เท่านัน้ ผู้บริหารต้ องชี ้ประเด็นให้
ได้ และควบคุมผลที่มีความสําคัญเหล่านี ้โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ การวัดผลปฏิบตั ิงาน การ
ประเมินผลและการดําเนินการแก้ ไข โดยทัว่ ไปปั จจัยกลางสําหรับการควบคุมในภาพรวมของการ
ปฏิบตั งิ านขององค์การโดยผ่านความเหมาะสมของกลยุทธ์
3. การควบคุมงานต้ องมีความยืดหยุน่ และประหยัด การควบคุมที่เข้ มงวดมากเกินไปจะ
นําไปสูก่ ารวางหลักเกณฑ์อย่างไม่มีเหตุผล ซึง่ อาจจะขัดขวางวัตถุประสงค์จริงๆ ของการควบคุม
4. ผู้บริ หารควรดํ าเนิ นการให้ การควบคุมมี ความง่าย นอกจากนี ร้ ะบบการควบคุม
้ ในระยะต้ นของกระบวนการ
จําเป็ นต้ องสามารถกระตุ้นผู้บริ หารให้ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตังแต่
แต่ ห ากความเสี ยหายได้ เกิ ดขึน้ มากแล้ ว ระบบการควบคุม จะไม่ เกิ ดประโยชน์ แต่อย่างใด
โดยทัว่ ไปกระบวนการควบคุมก็คือการทบทวนการวางแผน
5. การควบคุมควรเน้ นในเรื่ องพิเศษ ผู้บริ หารจะไม่สามารถเฝ้ามองในทุกกิจกรรมได้
ตลอดเวลา ด้ วยเหตุนี ้การควบคุมจะบังเกิดผล เมื่อผู้บริ หารเน้ นไปที่เรื่ องที่เป็ นกรณี พิเศษหรื อ
เป็ นกิจกรรมที่อยู่เหนือการควบคุมในภาคปกติ เนื่องจากมีข้อจํากัดของการควบคุมกลยุทธ์แบบ
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ดัง้ เดิ ม จึ งทํ าให้ เกิ ดแนวคิ ด ใหม่ ในการควบคุมกลยุท ธ์ ขึน้ ตามแนวคิ ด ใหม่ ในปั จจุบัน นัน้
ผู้บริ หารจะต้ องอาศัยการทํ านายการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต และใช้ วิธีวางแผน
เตรี ยมการล่วงหน้ า (Proactive approach) เพื่ อเผชิ ญ กับสิ่งที่ จะเกิ ดขึน้ นัน้ แนวคิ ดของการ
ควบคุมกลยุทธ์สมัยใหม่จงึ มุง่ เน้ นอนาคตมากขึ ้น (Future-oriented)
1.2 รูปแบบของการควบคุมงาน
ในปั จจุบนั การควบคุมงานในปั จจุบนั จะมีลกั ษณะเป็ นแบบมีการวางแผนเตรี ยมการ
ล่วงหน้ ามากขึ ้น โดยจะมีการควบคุมการปฏิบตั ิงานล่วงหน้ าและการควบคุมในขณะปฏิบตั ิงาน
สํ า หรั บ การควบคุ ม โดยอาศัย ปฏิ กิ ริ ย าย้ อนกลับ ก็ ยังมี ค วามจํ า เป็ นอยู่ แต่ จ ะต้ องมี ก าร
เปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อให้ สามารถควบคุมกลยุทธ์ และการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเป็ นการควบคุมแบบต่อเนื่อง (Continuous control) และเป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
อย่างสมํ่าเสมอรูปแบบการควบคุมกลยุทธ์แบบ “Feed forward control” [2]
การตรวจราชการและนิ เทศงานเป็ นภารกิ จ สํ า คัญ ของสํ า นัก ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข1 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อชี ้แจง แนะนํา ทําความเข้ าใจกับหน่วยงานของรัฐใน
การปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของรั ฐ บาล และแผนต่ า งๆ ของชาติ และตรวจติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ า ปั ญหาอุปสรรค รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าใน
การปฏิบตั งิ าน รวมทังการสดั
้
บตรับฟั งทุกข์สขุ ความคิดเห็น และความต้ องการของเจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐ และประชาชน แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และสื บ สวนสอบสวนเกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในพื ้นที่ [2]
อย่างไรก็ตาม การจัดโครงสร้ างหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบการควบคุม
งาน สามารถแบ่งระดับองค์การออกเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ ระดับหน้ าที่
และระดับปฏิบตั งิ าน สําหรับกลุม่ ผู้บริ หารจะประกอบด้ วยระดับต่างๆ ดังนี ้ [1]
1. ผู้บริหารระดับต้ น คือ หัวหน้ างานหรื อหัวหน้ าหน่วยซึง่ ทําหน้ าที่ในการควบคุมกล
ยุทธ์ ในระดับหน้ าที่ ผู้บริ หารระดับนีจ้ ะรับสัญญาณจากผู้บริ หารระดับกลางในการนํากลยุทธ์
เพื่ อการแข่งขันมาดัดแปลงเป็ นระบบปฏิ บัติงาน (Operation management) เพื่ อควบคุมให้
ผู้ปฏิบตั งิ านให้ บริ การให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการแข่งขัน

1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
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2. ผู้บริ หารระดับกลาง คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในจังหวัด ผู้อํ านวยการสํ านัก / กอง / กลุ่ม งานในส่ วนกลาง ซึ่งจัดรวมกัน ในรู ป ของคณะ
กรรมการบริ หารเป็ นผู้ควบคุมกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ(แบ่งเป็ นคณะกรรมการในระดับจังหวัด และ
ส่วนกลางที่บริ หารงานเป็ นเอกเทศ แต่เชื่อมโยงกันในด้ านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธการ
พัฒนาด้ านสุขภาพ)
3. ผู้บริ หารระดับสูง คื อรั ฐมนตรี ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงเป็ นผู้ควบคุม
นโยบายและกลยุทธ์ ในระดับองค์การระดับกระทรวง อธิบดี หัวหน้ าหน่วยงานในกํากับเป็ นผู้
ควบคุมนโยบายและกลยุทธระดับกรมและหน่วยงานให้ สอดคล้ องกับระดับกระทรวง ผู้บริ หารใน
กลุม่ นี ้จะเป็ นคณะกรรมการอํานวยการทําหน้ าที่ควบคุมกลยุทธ์หลักขององค์การ
กลยุทธ์ในแต่ละระดับจะถูกกําหนดตัวชี ้วัดการปฏิบตั ิการที่เป็ นปั จจัยสําเร็ จ (Critical
Success Factors) เพื่อทําให้ การควบคุมทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับกลยุทธ์
และวิสยั ทัศน์ขององค์การ
1.3 กระบวนการควบคุมงาน
ในการทําหน้ าที่ควบคุมงาน ในจุดเริ่มต้ น ผู้บริหารต้ องกําหนดมาตรฐาน หรื อเกณฑ์เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการตัดสินความถูกต้ องของผลงาน และต้ องมีนิยามความหมายที่ตรงกันระหว่าง
ผู้ปฏิบตั งิ าน
1.3.1 การกําหนดมาตรฐานงาน
มาตรฐานเป็ นส่ วนแตกย่ อยมาจากเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ ซึ่งผู้บ ริ ห ารระดับ
รองลงมาใช้ ในการวัดผลงาน มาตรฐานแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) มาตรฐานที่วดั ได้ คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับทางด้ านกายภาพ ซึง่ เกิดจากการผลิต
สินค้ า หรื อให้ บริ การ เช่น มาตรฐานด้ านปริ มาณ คุณ ภาพ เวลา ค่าใช้ จ่าย เป็ นต้ น ในการ
กําหนดมาตรฐานเหล่านี ้ ผู้บริหารอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และการสังเกตด้ วยตนเองต่องานที่
ทําในกลุม่ งานต่าง ๆ ประกอบกับการสอบถามจากหัวหน้ างานระดับรองลงมา ซึง่ ใกล้ ชิดกับงาน
และเป็ นผู้ใช้ มาตรฐานที่จะกําหนดขึ ้นในการควบคุมงาน จากนัน้ จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ที่ รวบรวมได้ กํ าหนดขึน้ เป็ นมาตรฐานในการทํ างาน ซึ่งช่วยให้ ผ้ ูบริ หารแบ่งสรรงาน กํ าหนด
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ผู้รับผิดชอบ และจัดสรรค่าใช้ จ่ายได้ ยุติธรรมยิ่ งขึน้ มาตรฐานจะมี ประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ หาก
ผู้ปฏิบตั งิ านได้ มีสว่ นร่วมในการกําหนดด้ วย
2) มาตรฐานที่วดั ไม่ได้ เช่น ชื่อเสียง ความนิยมของผู้มารับบริ การที่มีต่อหน่วยงาน
ระดับความเอาใจใส่ที่เจ้ าหน้ าที่มีตอ่ ผู้รับบริการ เป็ นต้ น จึงเป็ นการยากในการกําหนดมาตรฐาน
และวัดผล เครื่ องมือที่คิดว่าพอจะประเมินมาตรฐานที่ไม่เป็ นตัวตนเหล่านี ไ้ ด้ เช่น การสํารวจ
ทัศนคติ การใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็ นต้ น
การควบคุมงานในขันนี
้ ้ มิใช่เพียงการหาข้ อบกพร่ องของการทํางานเท่านัน้ หาก
หมายรวมถึงการแก้ ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ด้ วย โดยการตัดสินใจว่า มีตวั แปรอื่น ๆ ประกอบด้ วย
ควรเปลี่ ยนแปลงอะไรที่ จํ าเป็ น เพื่ อเป็ นการประกันว่าจะได้ ผลงานตามต้ องการ อาจมี การ
้ ้ ต้ อง
ปรับปรุงมาตรฐาน เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน หรื อเลือกใช้ วิธีปฏิบตั งิ านที่ดีกว่าเดิม ทังนี
มีการศึกษาถึงผลกระทบจากวิธีเหล่านี ้ด้ วย [3]
1.3.2 กระบวนการควบคุมงาน
กระบวนการในการควบคุมงาน แยกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ [4]
1) การกํ าหนดมาตรฐานที่ ใช้ วั ด (Establishing Standard) ทุ กองค์ กรจะมี
้
่กําหนดนโยบายจะต้ องสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์นนั ้
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนันมาตรฐานที
มาตรฐานโดยทัว่ ไปแยกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดด้ วยปริ มาณ คุณภาพ ต้ นทุน
และเวลาที่ ใช้ จํ านวนเงินที่ ใช้ เปรี ยบเที ยบกับงบประมาณ จํ านวนหน่วยผลิตและขนาดของ
บริ การที่ใช้ ในระยะเวลาที่กําหนด
1.2) มาตรฐานปั จจัยที่ใช้ ในการผลิต (Input Standard) จะวัดด้ วยความพยายามที่
ให้ กบั งาน (Work Effort) เช่น การวัดประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรเป็ นต้ น
2) การวัดผลงานที่ทําได้ จริ ง (Measuring Actual Performance) ได้ แก่ การวัดผลงาน
ที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ นหน่วยการผลิตที่จริ ง หรื อความพยายามที่ให้ กบั งานจริ ง หน่วยวัดที่ใช้ จะต้ อง
เป็ นอย่างเดียวกันกับมาตรฐานที่กําหนดขึ ้นมา เช่น จํานวนที่ผลิต จํานวนวันที่ขาดงาน จํานวน
แฟ้ม จํานวนรายได้ ที่เกิดขึ ้น ซึง่ ผลงานเหล่านี ้ได้ มาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตวั เลข
ต่างๆ
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3) การเปรี ยบเที ยบผลงานที่ ทํ าได้ จริ งกั บ มาตรฐาน (Comparing Actual
Performance with Standard) เป็ นการเปรี ย บเที ยบเนื อ้ หาความแตกต่ างที่ เกิ ดขึน้ ระหว่ าง
หน่วยงานที่ทําให้ จริ งกับมาตรฐาน
4) การแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง (Taking Corrective Action) ได้ แก่ การดําเนินการทางด้ านการ
บริ หาร เมื่อพบความแตกต่างระหว่างผลงานที่เกิดขึ ้นจริ ง กับมาตรฐานเพื่อปรับการดําเนินงาน
ให้ เป็ นไปตามแผนที่ต้องการ
2. เทคนิคในการควบคุมงาน แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้ [5]
1) การควบคุมด้ านคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ที่นํามาใช้ เพื่อวัดว่าผลผลิตและ
บริการที่ผลิตได้ นนั ้ ตรงต่อความต้ องการของผู้รับบริการ
2) การควบคุมด้ านปริ มาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ ตวั เลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้ วดั ผล
ในทางปริมาณ เช่น การวัดจํานวนผลผลิตว่าเป็ นไปตามที่ตงเป้
ั ้ าหมายเอาไว้ หรื อไม่
3) การควบคุมด้ านค่าใช้ จ่าย โดยการใช้ ระบบงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้ จ่าย ซึง่
เป็ นเทคนิคที่สําคัญและนิยมใช้ มากที่สดุ โดยการให้ หน่วยงานจัดทํางบประมาณการใช้ จ่ายใน
ทุกๆ ด้ านไว้ ล่วงหน้ า เมื่อเข้ าสู่ขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิ ผู้บริ หารก็จะสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายโดย
วัดผลการใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับงบประมาณที่ตงเอาไว้
ั้
4) การควบคุมด้ านเวลา คือการควบคุมให้ งานต่างๆ ดําเนินไปได้ โดยสามารถจัดทํา
ได้ เสร็จตามกําหนดเวลาที่วางเอาไว้
1.3.3 การควบคุมและติดตามผล
การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย [4]
1) ความถูกต้ อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตาม ผลที่ถกู ต้ องจะทําให้ เกิด
ความน่าเชื่อถือ และนําไปใช้ ได้ ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง จะ
ทําให้ ฝ่ายบริ หารแก้ ไขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบได้ ว่าควรแก้ ไขอย่างไร หรื อควรดําเนิ นการ
ต่อไปอย่างไร
2) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริ หารจะต้ องจัดวางระบบ
การควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทําให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในการควบคุมได้
ซึง่ ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดําเนินงานทุก
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อย่างภายในองค์กร ซึง่ ถ้ าหากองค์กรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้ โดยขาดกลยุทธ์ที่
เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้ องการได้
3) การเน้ นกฎแห่งข้ อยกเว้ น (Emphasis on The Exception) ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บริ หาร
ไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้ องเน้ นเฉพาะเรื่ องที่สําคัญ หรื อควบคุม
ติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็ นสาระสําคัญจริ งๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่ อง การเข้ าไป
ตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้ อํานาจในการบริ หารจัดการ อีกทังส่
้ งผลให้ ไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างคล่องตัว
4) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้ องสามารถ
กระตุ้นให้ ผ้ บู ริ หารสนใจและเอาใจใส่ได้ ทนั เวลา เพื่อการแก้ ไขหรื อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้น โดยข้ อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้ รับมาล่าช้ ากว่า
เวลาอันควร ดังนัน้ ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ ดีจะต้ องสามารถนํ ามาใช้ แก้ ปัญหาได้
อย่างทันเวลา
5) ความยื ดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ ดี จะต้ องมี ความ
ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ ้นใหม่ของสถานการณ์ ต่างๆ ซึ่งระบบการ
ควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้ อม
6) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้ องสามารถทําให้
เกิดประโยชน์ที่ค้ มุ ค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นโดยจะต้ องใช้ ระดับของการควบคุม
ให้ น้อยที่สดุ ประหยัดที่สดุ แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
7) การสามารถเข้ าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซ้ อนน้ อยที่ สุด เพื่ อความสะดวกในการใช้ และคนที่ เกี่ ยวข้ องกับระบบการควบคุม
สามารถเข้ าใจได้ ง่าย
8) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของ
การควบคุมและติดตามผลจะต้ องสมเหตุสมผล และสามารถทําได้ จริ งจึงจะสามารถจูงใจให้
ผู้ปฏิบตั งิ านปฏิบตั ติ ามได้
9) การแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อง (Corrective Active) การควบคุ ม และติ ด ตามผลที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็ นการแจ้ งให้ ทราบว่ามีข้อบกพร่ องผิดพลาดอะไรเกิดขึ ้นเท่านัน้ แต่
จะต้ องเสนอแนะด้ วยว่า ควรจะดําเนินการแก้ ไขอย่างไรเพื่อให้ เกิดความถูกต้ อง และสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ อย่างราบรื่ นและประสบผลสําเร็จ
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10) การใช้ มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้ น
จุดใดจุดหนึ่ง หรื อมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ จะทําให้ มองปั ญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละ
งานย่ อ มมี ม าตรฐานที่ แตกต่ างกัน ดังนัน้ มาตรฐานในการควบคุม และติ ด ตามผลจึ งควร
กําหนดให้ เหมาะสมสําหรับกิจกรรมแต่ละประเภท
2. การนิเทศงาน
การนิ เทศงานหมายถึ งการติ ดตามผลงาน ชี แ้ จงแนวทางในการปฏิ บัติ เสนอแนะ
สังเกตการณ์ กระตุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับการนิเทศมีความเข้ าใจในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ มีการ
ปรับปรุงการทํางาน
2.1 แนวคิดและรู ปแบบการนิเทศงาน
การนิ เทศงาน เป็ นกระบวนการหนึ่งที่ ทําให้ ทราบถึงการดําเนินงานว่ามีความสําเร็ จ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ อย่างไร และมีวิธีการดําเนินการแก้ ไขให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการวางแผนปฏิบตั ิงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพการนิเทศงานเป็ นกิจกรรม
ซึ่งต้ องทํ าร่ วมกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่ เพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็ จอันเดียวกัน โดยยึดหลักที่ว่าการ
นิเทศงานมุง่ ส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ ทําตามคําสัง่ ฉะนัน้ ผู้นิเทศงานจําเป็ นต้ อง
มีทกั ษะ (Skills) ใน 3 สาขา คือ 1. ทักษะในเชิงวิชาการ (Technical skills) 2. ทักษะในเชิงมนุษย
สัมพันธ์ (Interpersonal skills) 3. ทักษะในด้ านปั ญญา (Conceptual skills) สามารถวิเคราะห์
ปั ญหา คาดการณ์ทางเลือกแต่ละทาง เพื่อเป็ นแนวทางตัดสินใจเลือกวิธีแก้ ปัญหาต่อไป [6]
บทบาทของผู้นิเทศงานต้ องสามารถดูแล ให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน สิ่งที่ผ้ นู ิเทศงาน
ต้ องตระหนักถึงอย่างละเลยมิได้ บทบาทการนิ เทศที่ เหมาะสม ซึ่งหลักของการนิเทศงานจะ
แตกต่างกันออกไปตามนโยบายขององค์ กร ลักษณะของงาน ลักษณะของหน่วยงาน สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และความสามารถของผู้ปฏิบตั ิงาน โดยมุ่งปรับปรุ งทังคนและงาน
้
ซึง่ อาจ
สรุปได้ ดงั นี ้ [7]
1. เพื่อสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่ในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้ ปริมาณ
และคุณภาพอันนําไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ ใน
องค์กรและระหว่างองค์กร
3. เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ทางด้ านวิชาการ และนโยบายของหน่วยงานแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
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4. เพื่อให้ ได้ ข้อมูลอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาและปรับปรุงงานต่อไป
รูปแบบการนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีปกติ แบ่งออกเป็ น 2 รอบ
(รอบที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม รอบที่ 2 เดือนมิถนุ ายน – กรกฎาคม) ซึง่ การนิ เทศ
งานนอกรอบ ผู้นิเทศสามารถออกตรวจนิเทศพื ้นที่ก่อนที่จะถึงวันตรวจราชการเพื่อเก็บข้ อมูล
และสังเกตการดําเนินการของหน่วยบริ การ จะได้ นํามาประกอบการเสนอในการสรุ ปประชุม
การตรวจราชการและนิเทศงาน
หน้ าที่ เบื อ้ งต้ น ของผู้นิ เทศงาน คื อ ให้ คํ าแนะนํ าและให้ การสนับ สนุ น การทํ างาน
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
โดยทัว่ ไปของผู้ปฏิบตั ิงาน ส่วนผู้นิเทศแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไป ทังนี
โครงสร้ างของหน่วยงาน และบุคลิกภาพของผู้นิเทศ ผู้ปฏิบตั ิงาน และชนิดของงานในหน่วยงาน
ล้ วนมีอิทธิพลต่อบทบาทของผู้นิเทศทังสิ
้ ้น ฉะนัน้ ผู้นิเทศงานที่ดี จึงมีคณ
ุ สมบัติแตกต่างกันไป
ตามภูมิหลัง บุคลิกภาพและวิธีในการทํางานของแต่ละคน
2.2 ประเภทของผู้นิเทศงาน
โครงสร้ างขององค์กรโดยทัว่ ไป มักเป็ นแบบผสมคือ มีทงสายงานหลั
ั้
ก (Line) และสาย
งานช่วย (Staff) อยู่ในโครงสร้ างเดียวกัน กล่าวคือ สายงานหลัก หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ขององค์กร
ซึ่งมีหน้ าที่ผลิตผลงานอันนําไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร มีสิทธิในการบังคับบัญชา
มอบหมาย และตรวจผลงานได้ พร้ อมทัง้ มี อํ านาจในการตัดสิ น ใจ สายงานช่ วย หมายถึ ง
เจ้ าหน้ าที่ ขององค์กร ซึ่งมี หน้ าที่ ให้ คําแนะนํา ปรึ กษา หรื อช่วยเหลืองาน แต่ไม่มีสิทธิ ในการ
บังคับบัญชา ฉะนัน้ ในบางครัง้ ผู้นิเทศงานอาจเป็ นทัง้ สายงานหลัก และสายงานช่วยในเวลา
เดียวกันได้
ในงานสาธารณสุข ระดับของการนิเทศจะจัดทําขึ ้น
-การนิเทศระดับจังหวัดนิเทศ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ
(คปสอ.)
-การนิเทศระดับอําเภอ คปสอ. นิเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต)
ผู้นิเทศคือ
1) หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒ นายุทธศาสตร์ มี หน้ าที่ ประสานให้ เกิ ดการนิเทศงานใน
จังหวัด
2) หัวหน้ ากลุม่ งาน มีหน้ าที่รับผิดชอบนิเทศงานในขอบเขตงานตามภาระงาน
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3) ผู้รับผิดชอบการนิเทศและประเมินผล มีหน้ าที่ประสานให้ เกิดการนิเทศงานใน
จังหวัด
4) นักวิชาการในงานและกลุม่ งาน มีหน้ าที่นิเทศงานในงานที่รับผิดชอบ
รูปแบบของการนิเทศงาน แบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 พิจารณาตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น 4 รูปแบบ
คือ
1. การนิ เทศเพื่ อ การแก้ ไข หมายถึ ง การนิ เทศงานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไข
ข้ อผิดพลาดให้ กบั ผู้รับการนิเทศ ซึง่ ปั ญหาที่พบแบ่งเป็ น 4 ระดับ ซึง่ วัดจากค่าดัชนีความเสี่ยงที่
ประเมินได้ รอบทบทวนความก้ าวหน้ า (Progress Review) และรอบติดตามและประเมินผล
(Monitoring/Evaluation) ดังนี ้
| ระดับยอมรับได้ | ระดับเฝ้าระวัง | ระดับเร่งรัดจัดการ | ระดับจัดการโดยเร็ว
2. การนิเทศเพื่อป้องกัน
ผู้นิ เทศจะต้ องเป็ นผู้มี ความรู้ และประสบการณ์ มาก สามารถคาดการณ์ ถึง
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ การนิเทศเพื่อป้องกันมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
- ช่วยผู้ปฏิบตั งิ านคงระดับความเชื่อมัน่ ตนเอง
- ช่วยผู้ปฏิบตั งิ านกล้ าต่อสู้อปุ สรรค
- ช่วยผู้ปฏิบตั งิ านมีความกระตือรื อร้ นที่จะทํางาน
3. การนิเทศเพื่อก่อ หมายถึง การนิเทศที่คํานึงถึงอนาคตมากกว่าอดีต โดยจะ
บอกกล่าวให้ ผ้ ูรับการนิ เทศว่ามี สิ่งใดผิด โดยมี ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ ไขพร้ อม เพื่ อแก้ ไขได้
ทันท่วงที
4. การนิเทศเพื่อการสร้ างสรรค์ หมายถึง การนิเทศที่ทํางานร่ วมไปกับผู้รับการ
นิ เทศ โดยเพ่ งเล็งทัง้ ด้ านความรู้ สติปั ญญา จิตใจ และกํ าลังกายของผู้ปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ มี
โอกาสได้ แสดงออกอย่างเต็มที่
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แนวทางที่ 2 พิจารณาจากลักษณะการทํางานของผู้นิเทศเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น 5 รูปแบบ
คือ
1. การตรวจ เป็ นการนิ เทศมุ่งเน้ น ตรวจสอบการปฏิ บัติ งานว่ าเป็ น ไปตาม
เป้าหมายหรื อมาตรฐานหรื อไม่ โดยไม่ได้ มงุ่ หมายที่จะช่วยให้ มีการปฏิบตั งิ านดีขึ ้น
2. การนิเทศตามสบายเป็ นการนิเทศแบบไปดูเฉย ๆ เพื่อให้ ผ้ รู ับการนิเทศเกิด
ความอบอุ่นใจว่า มีผ้ ใู หญ่มาดูแลบ้ างเท่านัน้ ส่วนการปฏิบตั ิงานยังคงเป็ นไปตามเดิม ไม่มีการ
แนะนําหรื อเสนอแนะใด ๆ ทังสิ
้ ้น
3. การนิเทศแบบบีบบังคับ เป็ นการนิเทศแบบบีบบังคับและเร่ งรัดให้ ผ้ รู ับการ
นิเทศปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
ระเบียบแบบแผน และตรงตามเวลาที่กําหนดไว้
4. การนิเทศแบบฝึ กอบรมหรื อแนะแนว เป็ นการนิเทศแบบผู้นิเทศจะต้ องเป็ นผู้
มีความรู้ และประสบการณ์เพื่อสามารถให้ คําแนะนําได้ อย่างถูกต้ อง
5. การนิเทศแบบประชาธิปไตยเป็ นการนิเทศแบบคํานึงถึงหลักมนุษยสัมพันธ์
หลักประชาธิปไตย อันเป็ นแนวทางของการทํางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ ไข
การปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
2.3 การนิเทศของกระทรวงสาธารณสุข [8]
กระทรวงสาธารณสุข ได้ มีนโยบายเกี่ยวกับการนิเทศงานมาตังแต่
้ แผนพัฒนาการ
สาธารณสุข ฉบับที่ 1-3 (พ.ศ.2504-2519) แต่การนิ เทศของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นไปใน
ลักษณะต่างกรมต่างกองจัดทํากันเอง โดยยังมิได้ มีการกําหนดนโยบาย หรื อจัดเป็ นระบบการ
นิเทศที่แน่นอน
ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ได้ มีการ
จัดแบ่งระดับการนิเทศเป็ นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคขึ ้น เพื่อจะได้ มีผ้ รู ับผิดชอบสอดส่องดูแล
ให้ ความรู้เพิ่มเติมแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ ซึง่ อยูใ่ นท้ องถิ่นห่างไกล ให้ มีความรู้ความสามารถ และสร้ างขวัญ
้ ้โดยยึดหลักประหยัดทรัพยากรให้ มากที่สดุ
กําลังใจในการปฏิบตั ิโดยทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ ทังนี
เท่าที่ จะเป็ นไปได้ ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ เลือกกํ าหนดกลวิธีนิเทศงานสาธารณสุข
ผสมผสานขึน้ และถื อปฏิ บัติ อยู่จนถึ งปั จจุบัน โดยมี การปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ และเนื อ้ หาให้
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการสาธารณสุข เพื่อให้ ครอบคลุมทุกลักษณะงานที่มีการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละระดับ
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การนิ เทศงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ตาม
ขอบเขตหน้ าที่ ดังนี ้
1. ระดับส่วนกลาง มีหน้ าที่นิเทศงานหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับ
ศูนย์ / ภาค / เขตและทุกหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเน้ นหนักในระดับจังหวัด
2. ระดับจังหวัด มีหน้ าที่นิเทศงานระดับจังหวัดด้ วยกันในลักษณะไขว้ หรื อตามระบบ
เครื อข่าย และหน่วยงานระดับตํ่ากว่าทุกหน่วยงานในสังกัด โดยเน้ นหนักที่ หน่ วยงานระดับ
อําเภอ
3. ระดับอํ าเภอ มี หน้ าที่ นิ เทศงาน หน่วยระดับอํ าเภอด้ วยกันในจังหวัดนัน้ หรื อ
จังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการส่วนกลางเห็นสมควรในลักษณะไขว้ และนิเทศทุกหน่วยงานใน
อําเภอที่รับผิดชอบ โดยเน้ นหนักที่ระดับตําบล
4. ระดับตําบล มีหน้ าที่นิเทศงานหน่วยงานสาธารณสุขในระดับตํ่ากว่าทุกหน่วยงาน
การนิเทศงานเป็ นส่วนหนึง่ ของการควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผล
ขันตอนการดํ
้
าเนินงานมีดงั นี ้
1. แต่ ง ตั ง้ ผู้ นิ เทศงานแต่ ง ตั ง้ คณะทํ า งานนิ เทศงานระดั บ จั ง หวั ด / อํ า เภอ
ประกอบด้ วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย) เป็ นประธาน คณะทํางาน
ประกอบด้ วย หัวหน้ ากลุ่มงานหรื อผู้แทน / หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เป็ นเลขานุการ
หัวหน้ างานนิเทศประเมินผลเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
2. ศึกษาข้ อมูลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมาและแนวทางการนิเทศ ติดตามงานระดับ
กระทรวง เขต จังหวัด วิเคราะห์ผลดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา ปั ญหาการปฏิบตั งิ านทังด้
้ านบริหาร
้ กษาแนวทางการนิเทศติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง /
จัดการและวิชาการ รวมทังศึ
เขต / จังหวัด
3. กําหนดขอบเขตและประเด็นการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศในภาพรวมทังจั
้ งหวัด
1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
2) กําหนดประเด็นการนิเทศงานตามนโนบาย งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และ
งานแก้ ไขปั ญหาพื ้นที่
3) กําหนดปฏิทินการนิเทศจังหวัดนิเทศอําเภอ 2 ครัง้ / แห่ง / ปี ก่อนการรับตรวจ
ราชการ และนิเทศงานระดับเขต อําเภอนิเทศตําบล 2 ครัง้ / แห่ง / ปี
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4) นํ าเสนอกรอบหรื อประเด็ น การนิ เทศ กํ าหนดกรอบการนิ เทศเพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ าของงานตามประเด็นในข้ อ 3 รายละเอี ยดการนิ เทศ เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ความก้ าวหน้ า หรื อ ผลการดําเนินงานที่ชดั เจน
5) ประชุมชี แ้ จงผู้นิเทศงานเพื่ อให้ การนิ เทศงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนําเสนอรายละเอียด วัตถุประสงค์ ประเด็นสําคัญของการนิเทศ รู ปแบบ
และแบบรายงานผลการนิเทศงาน ผู้นิเทศทุกคนต้ องศึกษารายละเอียดล่วงหน้ า เตรี ยมข้ อมูล
เพื่อพัฒนา และเรี ยนรู้ในกลุม่ ผู้นิเทศ
6) ดํ าเนิ นการนิ เทศตามปฏิ ทิ นและขอบเขตที่ กํ าหนด กล่าวคือ 1) ผู้นิ เทศงาน
ดําเนินการนิเทศ ติดตามความก้ าวหน้ าตามกําหนด 2) จัดทําเอกสารสรุ ปผลของผู้นิเทศเพื่อ
เป็ นคูม่ ือการปรับปรุงแก้ ไข
7) สรุ ป ผลการนิ เทศและนํ า เสนอภาพรวมจั ง หวัด เพื่ อ การพั ฒ นางานของ
สาธารณสุขจังหวัด
3. การตรวจราชการ
3.1 แนวคิดและรูปแบบของการตรวจราชการ
3.1.1 แนวคิด ความเป็ นมาของการตรวจราชการ [9]
ความสําคัญของ “การตรวจราชการ” มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการ
ตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ พ.ศ.2532 และ พ.ศ.2548 (ฉบับ ปั จจุบัน ) รองรั บ ว่ าเป็ น
มาตรการสําคัญประการหนึ่งของการบริ หารราชการแผ่นดิน กําหนดบทบาทและอํานาจหน้ าที่
ของผู้ตรวจราชการ การปฏิบตั ิงานหรื อบทบาทของผู้ตรวจราชการคือเป็ นผู้ควบคุมดูแลให้ การ
ปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี ้ผู้ตรวจราชการยังทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน
ระหว่างหน่วยราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น โดยเป็ นผู้เชื่อมโยงนํานโยบาย
ของผู้บริ หารในส่วนกลางไปแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิบตั ใิ นส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่นได้ รับทราบ
ตลอดจนเป็ นผู้แทนของรัฐบาลออกไปเยี่ยมเยียนและรับฟั งปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้ อนของ
ประชาชน เพื่อนําเสนอผู้บริ หารให้ ความช่วยเหลือหรื อแก้ ไขปั ญหาให้ ประชาชนเหล่านัน้ สมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาล
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2515 เป็ นต้ นมา การตรวจราชการดําเนินการควบคู่ไปกับการนิเทศ
งาน โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อเร่ งรัดติดตามงาน ค้ นหาปั ญ หา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ ไข
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รวมทัง้ พัฒนางานสาธารณสุขในพื น้ ที่ และเพื่ อให้ การดําเนิ นงานมี ประสิทธิ ภาพสูงสุดและ
ครอบคลุมงานทุกด้ าน การตรวจราชการจึงดําเนินการในลักษณะการผสมผสานระหว่างการ
ตรวจราชการและการนิเทศงานสาธารณสุข โดยประสานความร่วมมือของทุกกรมกองที่เกี่ยวข้ อง
และได้ มีการปรับปรุงระบบงานให้ มีประสิทธิภาพจนเป็ นที่ยอมรับของกรมและกระทรวง ผู้บริหาร
ได้ ใช้ การตรวจราชการและนิเทศงานเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมกํากับการดําเนินงานให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของนโยบาย และยังเป็ นช่องทางที่ มี ประสิทธิ ภาพในการวิเคราะห์ ปั ญหา
สาเหตุ และแนวทางแก้ ไข เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเขตตรวจ
ราชการเป็ น 9 เขต และได้ มีการปรับเขตตรวจราชการเรื่ อยมา และในปี พ.ศ.2531 ปรับเป็ น 12
เขต [10] เพื่ อ ให้ การตรวจราชการเป็ นระบบเดี ย วและประสานสอดคล้ องกั บ ของสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี แต่ยังมี ความแตกต่างกันอยู่บ้างบางจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 5 6 และ 7
เนื่ องจากเพื่ อให้ เกิ ดความสะดวกในการปฏิ บัติงานด้ านสาธารณสุข และมี การกํ าหนดให้ มี
จังหวัดศูนย์ เขต [11] ในแต่ละเขตตรวจราชการเพื่ อให้ เป็ นศูนย์ กลางในการปฏิบัติงานและ
ประสานราชการภายในเขตโดยถือประโยชน์ ของประชาชนในพืน้ ที่เป็ นหลัก ทัง้ สภาพพื ้นที่ตงั ้
การคมนาคมระหว่างจังหวัดในเขตว่าห่างไกลจากจังหวัดที่เป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์และเขต ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางด้ านวิชาการและการให้ ความช่วยเหลือการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบพัฒนาเครื อข่าย
บริการสาธารณสุข
ในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลในสมัยนันได้
้ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2535 กําหนดการกระจายอํานาจการบริ หารจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ ้น โดยการ
จัดตังสํ
้ านักงานสาธารณสุขเขตให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ไประเทศ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
และปั ญหาสาธารณสุขของท้ องถิ่น นอกจากนัน้ ยังได้ กําหนดนโยบายสาธารณสุขอื่น ๆ โดย
ละเอี ย ด รวมเป็ นนโยบายด้ านสาธารณสุข 10 ข้ อ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุขและสํ านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดจะต้ องมีการเร่งรัดดําเนินการอย่างรี บด่วน ด้ วยเหตุผลนี ้ ผู้บริหารสาธารณสุข
ได้ กําหนดให้ มีการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจบางส่วน (Partial Delegation) ไปสู่การ
บริ หารระดับเขต (Regionalization) โดยมอบหมายให้ ผ้ ตู รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรื อ
สาธารณสุขนิเทศประจําเขตตรวจราชการรับผิดชอบดําเนินการร่ วมกับศูนย์ วิชาการเขตและ
สํ า นัก งานสาธารณสุ ขจังหวัด ในเขตนั น้ ๆ เพื่ อ แบ่ งเบาภาระหน้ าที่ ของส่ วนกลางให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและความคล่ องตัว และเพื่ อพั ฒ นาเป็ นรู ป แบบในการจัดตัง้ เป็ นสํ านัก งาน
สาธารณสุขเขตในระยะยาว ตามนโยบายรัฐบาล ได้ เริ่ มมีการมอบหมายหน้ าที่ให้ ผ้ ตู รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข 12 นาย และสาธารณสุขนิเทศก์ 12 นาย รับผิดชอบในการกํ ากับ ดูแล
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ประสานการตรวจราชการและนิเทศงาน และตรวจราชการและนิเทศงานตามเขตตรวจราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ 12 เขต [12] โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ จดั ตังองค์
้ กรขึ ้นเป็ นการ
ภายในตังอยู
้ ใ่ นส่วนภูมิภาคคือ “สํานักงานสาธารณสุขเขต” [13] ทัง้ 12 เขตในปี พ.ศ.2535 โดย
กําหนดบทบาทหน้ าที่ในด้ านการกําหนดแผนและกลวิธีพฒ
ั นางานสาธารณสุขในระดับเขตให้
สอดคล้ องกับนโยบายและปั ญ หาของท้ องถิ่ น รวมทัง้ ประสานความร่ วมมื อจากกรมกองที่
เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนให้ การพัฒนาสาธารณสุขเขตและจังหวัดมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น โดยใช้
คณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขเขต (คปสข.) เป็ นองค์กรบริ หาร มีข้าราชการ
มาช่วยราชการเขตละประมาณ 3 - 4 คน อยู่ในสังกัดฝ่ ายตรวจราชการและรายงาน กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
้ ปี
การตรวจราชการของสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา ตังแต่
๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ มุ่งเน้ นการตรวจราชการตามตัวชี ้วัด (Indicator oriented) ทําให้ การตรวจ
ราชการและนิเทศงานใช้ เวลาส่วนใหญ่ ไปกับการติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามตัวชี ้วัดเป็ น
หลัก โดยมิได้ ให้ ความสําคัญ กับเนื อ้ งานในภาพรวมและความเชื่อมโยงกัน กระบวนการ
ทํางาน รวมทังปั
้ ญหาอุปสรรคเท่าที่ควร โดยสรุปปั ญหาสําคัญที่พบในการตรวจราชการและ
นิเทศงานที่ผา่ นมาคือ [9]
1. ตัวชี ว้ ัดมีจํานวนมากเกิ นไป ทํ าให้ สรุ ปผลการตรวจ/นิ เทศที่ จังหวัดต้ องใช้
เวลานานไม่ตํ่ากว่า 3 ชัว่ โมง หากต้ องให้ ผ้ นู ิเทศพูดถึงทุกตัวชี ้วัด
2. ผู้นิเทศงาน ให้ ความสําคัญกับตัวเลข หรื อผลลัพธ์ ตามตัวชี ้วัด แทนที่จะมุ่ง
ตรวจสอบและทําความเข้ าใจเนื ้องานและกระบวนการทํางานของพื ้นที่
3. ส่วนกลาง ไม่ชี ้แจงหรื อสื่อสารกับจังหวัดเท่าที่ควร รวมทังในหลายโครงการ
้
ไม่มีระบบการสนับสนุนการทํางานของจังหวัด
4. รายงานสรุ ปผลการตรวจและนิเทศงานไม่ได้ สะท้ อนภาพปั ญหา เพื่อให้ เกิด
การปรับปรุงแก้ ไข จึงมีประโยชน์น้อย
ในปี 2553 เป็ นต้ นมา สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ ปรับแนว
ทางการตรวจราชการและนิเทศงานโดยเน้ นการตรวจราชการและนิเทศงาน “เชิงระบบและ
เน้ นกระบวนการ” แทนการมุ่งเน้ นที่ “ตัวชีว้ ดั ” หรื อกิ จกรรมที่ หน่วยงานส่วนกลางต้ องการ
และเน้ นบทบาทในการกํากับและประเมินผล (M&E) เพื่อให้ เห็นภาพรวมว่า การดําเนินงาน
ของจั ง หวั ด เป็ นไป ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อไม่ (Objective-oriented Assessment) ซึ่ ง
หมายความว่ า จัง หวัด และหน่ ว ยงานในพื น้ ที่ ค วรรู้ และเข้ า ใจบทบาทหน้ าที่ แ ละความ
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รับผิดชอบของตน ในการดําเนินงานและการบริหารจัดการในพื ้นที่ ได้ แก่ ความพร้ อมไม่ว่าจะ
เป็ นการดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อนํามาหารื อกับจังหวัดและหน่วยงาน สะท้ อนภาพปั ญหา
การทํ างานในพื น้ ที่ และให้ ข้อเสนอแนะแก่ ห น่วยรับ การตรวจ ตลอดจนถ่ายทอดปั ญ หา
กลับไปที่สว่ นกลาง
ในปี 2556 การตรวจราชการยังคงยึดหลักการการตรวจราชการเชิงกระบวนการ
โดยการปรับปรุ งให้ เกิดความเชื่อมโยงตามกรอบวิสยั ทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข และการ
เชื่อมเป้าหมายการดําเนินงานตังแต่
้ ระดับกระทรวง กรม ลงสูพ่ ื ้นที่เป็ นหลัก
3.1.2 รูปแบบการตรวจราชการ
การตรวจราชการนอกจากจะเป็ นการควบคุม งานแล้ ว ยัง เป็ นการติ ด ตาม
ประเด็นการดําเนินงานของจังหวัด และที่สําคัญยังเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่า งผู้รับ การตรวจกับ ที ม ผู้ต รวจราชการเพื่ อ ในการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
อํานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจราชการ (ระเบียบข้ อ 12)
ระบบการตรวจราชการที่ดี จะต้ อง “สามารถช่วยสร้ างหลักประกัน และให้ ความ
มัน่ ใจแก่ประชาชนได้ ว่า การดําเนินงานของรัฐบาลและระบบราชการนัน้ ได้ ดําเนินการไปอย่าง
สุจริ ต ยุติธรรม ถูกต้ องเหมาะสม เที่ยงตรงตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ ไม่เกิดการทุจริ ต ฉ้ อฉล
และรั่วไหล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้ เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า”
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ [14]
1. เพื่ อชี แ้ จง แนะนํ า หรื อทํ าความเข้ าใจเกี่ ยวกับนโยบายและแผนงาน
ต่างๆ
2. เพื่อตรวจติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ มติ ครม. และคําสัง่
นายกรัฐมนตรี
3. เพื่ อ ตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย และพัฒนาเศรษฐกิจ และบริ หารราชการแผ่นดิน หรื อ
ยุทธศาสตร์
4. เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า ปั ญหาอุปสรรค และประเมินประสิทธิ ภาพ
ประสิทธิผล ความคุ้มค่าในการปฏิบตั งิ าน หรื อการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
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5. เพื่อสดับตรับฟั ง ทุกข์ สุข ความคิดเห็น และความต้ องการของเจ้ าหน้ าที่
และประชาชน
6. เพื่อแสวงหาข้ อเท็จจริ ง และการสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์
รูปแบบการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุขออกเป็ น 4 ประเภทคือ
1. การตรวจราชการกรณีปกติ เป็ นการตรวจติดตามในเรื่ องที่เป็ นนโยบายรัฐบาล
ด้ านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขซึง่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ แผนงาน หรื อ
โครงการสําคัญที่จดั ทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในปี งบประมาณนัน้ ๆ รวมทัง้ การตรวจราชการเชิงลึกในเรื่ องที่ เป็ นปั ญหา
สาธารณสุขในพื ้นที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานใน
พื ้นที่ หรื อก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายแก่ประชาชน ปี ละ 2 ครัง้
2. การตรวจราชการแบบบู รณาการ เป็ นการตรวจราชการตามระเบี ยบสํ านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการตรวจราชการแบบบูรณาการเป็ นกระบวนการติดตามและประเมินผล
เพื่อผลักดันให้ เกิดการผนึกกําลังทังในด้
้ านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการและขีด
สมรรถนะระหว่ างส่ วนราชการไปสู่การบรรลุผลสํ าเร็ จตามประเด็ น นโยบาย ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ในทุกพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องและตามหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ หรื อ เฉพาะกิจ เป็ นการตรวจราชการ นอกเหนือจาก
การตรวจราชการกรณีปกติ ซึง่ ไม่ได้ กําหนดไว้ ในแผนการตรวจราชการฯ ได้ แก่
1) นโยบายสําคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของผู้บงั คับบัญชาเป็ นกรณี ๆ ไป
2) เรื่ องที่เป็ นปั ญหาสําคัญในพื ้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมี
ความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
3) การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อดร้ อนของประชาชนอันเนื่ องมาจากการเกิ ดภัย
พิบตั ิ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ ง เป็ นต้ น ซึง่ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
4. การตรวจราชการกรณีเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ เป็ นการตรวจราชการเพื่อ
1) แสวงหาข้ อเท็ จจริ งให้ เจ้ าหน้ าที่ หรื อประชาชนที่ ได้ รับผลกระทบจากการ
ปฏิบตั งิ านของผู้มีอํานาจหรื อจากเจ้ า หน้ าที่ของรัฐ
2) แก้ ไขปั ญ หาข้ อร้ องเรี ย นของประชาชนอั น เกิ ด จากการดํ า เนิ น การของ
หน่วยงานของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
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3.1.3 ลักษณะของการตรวจราชการ
ระบบการตรวจราชการ (Inspection) ของกระทรวงสาธารณสุขในปั จจุบนั ดําเนินการ
ตามระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2548 มี
นโยบายให้ การตรวจราชการเป็ นมาตรการสําคัญประการหนึง่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะ
ทําให้ การปฏิบตั ริ าชการหรื อการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นไปตาม
เป้าหมาย และแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ คดั เลือกแผนงาน โครงการงานที่เป็ นภารกิจ
ที่สําคัญ ภายใต้ การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
และนิเทศงาน ระดับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปตามความมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน แผน หรื อยุทธศาสตร์ ใดๆ ที่กําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ชาติ
หรื อวาระแห่งชาติ
แนวทางการตรวจราชการโดยเน้ นการตรวจราชการและนิเทศงาน “เชิงระบบและ
เน้ นกระบวนการ” แทนการมุ่งเน้ นที่ “ตัวชีว้ ดั ” หรื อกิจกรรมที่หน่วยงานส่วนกลางต้ องการ
และเน้ นบทบาทในการกํ ากับและประเมิ น ผล (M&E) การตรวจราชการเพื่ อให้ จังหวัดและ
หน่วยงานในพื ้นที่ควรที่ต้องทราบและเข้ าใจบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน ในการ
ดําเนินงานและการบริ หารจัดการในพื ้นที่ ได้ แก่ ความพร้ อมไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินงานตาม
นโยบาย ระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมป้องกัน และระบบบริ หารจัดการ ประเมินปั ญหาที่มี
อยู่ในระบบ เพื่อนํามาหารื อกับจังหวัดและหน่วยงาน สะท้ อนภาพปั ญหาการทํางานในพื ้นที่
และให้ ข้ อเสนอแนะแก่ ห น่ วยรั บ การนิ เทศ ตลอดจนถ่ า ยทอดปั ญ หากลับ ไปที่ ส่วนกลาง
ดังนันลั
้ กษณะการตรวจราชการจึงมี ดังนี ้
1. การตรวจปฏิบตั กิ ารทัว่ ไป หรื อการตรวจเยี่ยม (field visit) เพื่อรับฟั งปั ญหา ทุกข์
สุขและความคิดเห็ นของประชาชน รั บทราบสภาพ และสถานการณ์ ในพื น้ ที่ อันจะนํ ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขและเสนอแนะนโยบายต่อไป
2. การสืบสวน สอบสวนข้ อเท็จจริ ง (problem-based investigation) เมื่อพบกรณีที่
้
แลเรื่ องการร้ องทุกข์ ร้ องเรี ยนของ
ทุจริ ต ฉ้ อโกง ประพฤติมิชอบ หรื อมีเหตุอนั ควร รวมทังการดู
ประชาชน เพื่อขอความเป็ นธรรมและต้ องการขอรับความช่วยเหลือ / ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทกับทาง
ราชการ หรื อแก้ ไขปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้ อน
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แผนการตรวจราชการและนิ เทศงานระดับ กระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข
[15] ได้ พฒ
ั นาการตรวจราชการกรณีปกติ โดยมุ่งเน้ นที่เนื ้องาน (Work oriented) มากกว่ามุ่งที่
ตัวชี ้วัด เป็ นการติดตามกระบวนงาน (Process) มากกว่าติดตามผลการปฏิบตั งิ าน รับฟั งปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ ้นมากกว่าการเร่งรัดผลงาน มุ่งเน้ นการแก้ ไขปั ญหามากกว่าการแก้ ไขตัวเลขโดย
กําหนดเป็ นภารกิจที่สําคัญ 3 ภารกิจ ในแต่ละภารกิจจะมีประเด็นต่าง ๆ รวมทังหั
้ วข้ อที่จะใช้
กรอบการทํางานที่เกี่ยวข้ องเป็ นแนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงาน เพื่อประเมินปั ญหา
การทํางาน กระบวนการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ ต่าง ๆ ตามสภาพของแต่ละพื ้นที่ ทังนี
้ ้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องจะจัดทําเอกสารสรุ ปให้ จังหวัดทราบถึงสถานการณ์ และสภาพปั ญหา วัตถุประสงค์
แนวทางการแก้ ปั ญ หาหรื อ แนวทางการดํ าเนิ น งาน ผลลัพ ธ์ ที่ ต้ องการ ตัวชี ว้ ัด(ถ้ ามี ) และ
หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะนําไปจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารของจังหวัด
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และสาธารณสุขนิ เทศก์ อาจพิ จารณาวิเคราะห์ ปั ญ หา
สาธารณสุขในพื น้ ที่ และพิจารณากํ าหนดเป็ นแผนการเร่ งรัด ติดตามกํ ากับ ประเมินผล และ
รายงานผลโดยกลไกของคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.)
[16] หรื ออาจจัดทีมเฉพาะกิจลงไปนิเทศงานในเรื่ องที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขแบบ บูรณาการใน
พื ้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ หรื อร่วมกันระหว่างเขตตรวจราชการ
3.2 ขัน้ ตอนของการตรวจราชการ
ที่ ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมี การกํ าหนดแผนและถ่ายระดับ (Cascading) ให้ กับ
หน่วยงานทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคดําเนินงานตามนโยบาย โดยจัดทําเป็ นแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ และจัดทําแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติประจําปี ที่เน้ นความ
สอดคล้ องตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล (Agenda) กระทรวง (Function) และพืน้ ที่ (Area) เพื่ อ
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามกํ า กั บ และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน ให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ของกระทรวง และเพื่อให้ การตรวจราชการได้ ประโยชน์ สามารถ
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพได้ ในระดับพืน้ ที่ และสอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาลในประเด็นการพัฒนา
สุขภาพในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ ระบบการบริ หารจัดการ
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นองค์กรที่จดั ตังขึ
้ ้นเป็ นการภายใน โดย
มิได้ มีกฎหมายรองรับ ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยงานกลางในการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
และประสานงานตรวจราชการของกรมต่าง ๆ รวมทัง้ ส่วนราชการภายนอก แผนการตรวจ
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ราชการประจําปี ที่ต้องจัดทําตามรอบปี งบประมาณนัน้ กระทรวงสาธารณสุขได้ แบ่งเป็ น 2 กรณี
คือ [17]
1) แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง และ
2) แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งจัดทําร่ วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง
3.2.1 การตรวจราชการ [18]
1. เริ่มต้ นจากผู้นิเทศงานระดับเขตซึง่ มีบทบาทของผู้นิเทศระดับเขต กล่าวคือ
1) เป็ นตัวเชื่อมระหว่างกรม/หน่วยงานส่วนกลาง กับจังหวัด รวมทังมี
้ บทบาทใน
การสะท้ อนปั ญหา และจัดทําข้ อเสนอต่อกรม/หน่วยงาน พิจารณาเป็ นระยะๆ
2) รวบรวมข้ อมู ล ภาพการดํ า เนิ น งานจริ ง ของจั ง หวัด / หน่ ว ยงานในพื น้ ที่
ประกอบด้ วย
- ข้ อมูลสถานการณ์ของปั ญหา แนวโน้ ม และสาเหตุที่เกี่ยวข้ อง
- ข้ อมูลกิจกรรมและงบประมาณปี ที่ผา่ นมา หรื อปี ปัจจุบนั
- ข้ อมูลผลลัพธ์ของการดําเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมาย
้
ลําดับ และ
3) พิจารณากระบวนการดําเนินงาน ได้ แก่ รายละเอียดของขันตอน
วิธีการดําเนินงานที่ได้ จดั การในกลุม่ เป้าหมาย
4) หารื อ ร่ ว มกับ ผู้นิ เทศจากกรม / หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบใน ประเด็ น /หัว ข้ อ
เดียวกัน
5) วิเคราะห์ ปัญ หาและจุดอ่อนที่ ควรปรับปรุ งและสรุ ปผลร่ วมกับผู้นิเทศงานที่
เกี่ยวข้ อง
6) ให้ ข้อเสนอแนะที่สําคัญและเป็ นรูปธรรม ต่อจังหวัด/หน่วยงานปฏิบตั ิ
2. ภาระงานของผู้ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
1) ประธานแต่ละคณะ มอบหมายให้ มีเลขาคณะ หรื อผู้รับผิดชอบในการ
สรุ ปรวบรวมผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นและหัวข้ อของการตรวจราชการ
เพื่อจัดเตรี ยมข้ อมูลและการนําเสนอ ในวันสรุ ปผลการตรวจราชการ (วันที่ ๓ ของการตรวจ
ราชการ)
2) ผู้นิเทศงานจัดทํารายงานผลการตรวจราชการฯ ตามประเด็นและหัวข้ อที่
รับผิดชอบหรื อได้ รับมอบหมาย ตามแบบสรุ ปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติ
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ตามแบบฟอร์ มสรุ ปภาพจังหวัด (แบบรายงานข้ อสัง่ การ/ข้ อเสนอแนะผลการตรวจราชการและ
นิเทศงาน) ส่งหลังเสร็ จสิ ้นการตรวจราชการ ฯ จังหวัดนัน้ ๆ และ แบบฟอร์ มสรุปภาพรวมเขต
หลังเสร็จสิ ้นการตรวจราชการ ฯ จังหวัดสุดท้ าย
3) การส่งรายงานให้ ส่งเป็ น Electronic file ทาง e-mail ให้ เลขาคณะแต่ละ
คณะเพื่อรวบรวมให้ ครบถ้ วนทุกประเด็น แล้ วส่งต่อให้ หวั หน้ ากลุ่มสนับสนุนเครื อข่ายบริ การ
และสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข เขตเพื่ อ จัด ทํ า บทสรุ ป สํ า หรั บ ผู้ บริ ห ารเสนอปลัด กระทรวง
สาธารณสุขในภาพรวมเครื อข่าย และรวบรวมส่งให้ ป ระธานคณะกรรมการประสานและ
ติ ด ตามการตรวจราชการและนิ เทศงานกระทรวงสาธารณสุข (คปต.) สรุ ป เป็ น ภาพรวม
ประเทศ นําเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงต่อไป
3. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง่ ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
1) หน่วยรับตรวจ (จังหวัด) ประเมินตนเองตามแบบฟอร์ ม PPR1 แล้ วส่งให้ ผ้ ู
นิเทศงานเขต (เป็ นการตรวจรอบที่ 1 Project Review) ตามกําหนด
2) ผู้นิเทศงานเขต ใช้ แบบ PPR1 ที่หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง เพื่อติดตาม
ความก้ าวหน้ า และตรวจสอบผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื ้นที่ และจัดทํา
รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 รอบที่ 2 (Progress Review)
และครัง้ ที่ 2 รอบที่ 3 (Monitoring and Evaluation) โดยทังรอบที
้
่ 2 และ 3 ส่งให้ ผ้ รู ับผิดชอบ
โครงการระดับกรม และสํานักตรวจและประเมินผล ตามกําหนด
3.2.2 ขั้นตอนของการตรวจราชการ [19]
ทธ์การตรวจราชการ
1. ขันการวางแผนกลยุ
้
หัวหน้ า ผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการเขต และทีมตรวจราชการ ร่ วมกันจัดทําแผนกล
ยุทธ์ การดําเนิ นงาน โดยระบุวิสัยทัศน์ ภารกิ จหลัก หลักการหรื อค่านิ ยมร่ วม วัตถุประสงค์
ตัวชี ้วัด ความสําเร็ จ และกลยุทธ์การดําเนินงาน
2. ขันการวางแผนปฏิ
้
บตั ิการ โดยจัดทําแผนการปฏิบตั ิการรายปี ของเขตพื ้นที่ที่ผ้ ตู รวจ
ราชการรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์
3. ขันการดํ
้
าเนินงานตรวจราชการ
1) สํารวจและจัดเก็บข้ อมูลเชิงลึก สังเกตการณ์ รวบรวมข้ อเท็จจริ งในระดับพื ้นที่
ผู้ตรวจราชการและคณะศึกษาเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
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2) หากพบข้ อผิดพลาด อาจแจ้ งหน่วยรับตรวจดําเนินการแก้ ไขทันที เพื่อลดภาระ
การตรวจราชการ
3) หากเป็ นกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อทางราชการหรื อ
ประโยชน์ของประชาชน ผู้ตรวจราชการ ควรสัง่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ระงับการดําเนินงานไว้
ก่อน และรี บรายงานให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงทราบ หรื อพิจารณาโดยด่วน
4. ขันการสรุ
้
ปผลและจัดทํารายงาน
1) เปิ ดโอกาสให้ มีการรับฟั งความคิดเห็น หรื อสื่อสารกันระหว่างผู้ตรวจราชการ และ
หน่วยรับการตรวจ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและยอมรับผลการตรวจ
2) เมื่อเสร็ จสิ ้นการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการจะต้ องเร่ งจัดทํ าร่ างรายงานการ
ตรวจราชการ และส่งบันทึกถึงหน่วยงานผู้รับการตรวจ เพื่อให้ ตอบยืนยันผลการตรวจ และหรื อ
แสดงข้ อโต้ แย้ งอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นร่ วมกัน
เพิ่มเติม ก่อนจัดทํารายงานผลการตรวจราชการฉบับสมบูรณ์อย่างเป็ นทางการต่อไป
3) หากมีข้อคิดเห็นที่ขดั แย้ งกันระหว่างสองฝ่ ายในสาระสําคัญบางประการ ผู้ตรวจ
ราชการควรขอข้ อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และเสนอให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
และหรื อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
5. ขันการติ
้
ดตามผล
1) วางระบบการติดตามผลการตรวจราชการ ภายหลังเสนอรายงานไปแล้ ว เพื่ อ
ผู้บริหารสูงสุดและฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ได้ เอาข้ อคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขไปปฏิบตั ิ
ให้ เกิดผลอย่างจริ งจังและเป็ นรูปธรรม
2) มี ระบบการทบทวนและการพิ จารณาความถูก ต้ อ งเหมาะสมของการแก้ ไข
ปรับปรุง การสุม่ ติดตามความก้ าวหน้ า
3) จัดทํารายงานสรุปการติดตามผลให้ ผ้ บู ริ หารรับทราบต่อไป
4. การประเมินผล
การประเมิ น ผลเป็ น การวัด โดยมี เกณฑ์ ห รื อ เปรี ย บเที ย บ โดยการประเมิ น ผลจะ
ประกอบด้ วยกระบวนการย่อย 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ การเก็ บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และ
ประเมิน ผลข้ อมูล และการนํ าเสนอผลการประเมิ น การประเมิ นผลจะเป็ นการประเมินผล
สําเร็ จของการปฏิบตั ิงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ได้ จากการประเมินจะ
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร
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4.1 รูปแบบ และประเภทของการประเมินผล
การประเมิ น ผลงานสาธารณสุข เป็ น การเปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น กิ จ กรรมหรื อ
โครงการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรมหรื อโครงการหรื อไม่ภายใต้ เงื่อนไข ปั จจัยใด
หากจะดําเนินการต่อไปน่าจะทําอย่างไรบ้ าง การประเมินผลจึงมุ่งเน้ นเพื่อให้ เห็นว่า กิจกรรม
หรื อโครงการพัฒนาได้ ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
4.1.1 จุดเน้ นและจุดมุ่งหมายของการประเมิน
รู ปแบบการประเมินขึ ้นอยู่กบั จุดเน้ นและจุดมุ่งหมายของการประเมิน ซึ่งรู ปแบบการ
ประเมินได้ จําแนกออกเป็ น 3 กลุม่ คือ [20-22]
1) รู ปแบบการประเมินที่เน้ นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็ นรูปแบบ
ที่เน้ นการตรวจสอบผลที่คาดหวังว่าเกิดขึ ้นหรื อไม่ หรื อประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ ใน
จุดมุง่ หมายเป็ นหลัก
2) รู ปแบบการประเมินที่เน้ นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model)
เป็ นรู ปแบบการประเมินที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ ได้ ข้อมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คุณค่าของโครงการ
3) รู ปแบบการประเมินที่เน้ นการตัดสินใจ (Decision-Oriental Evaluation) เป็ น
รูปแบบการประเมินที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ ได้ ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริ หารใน
การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
การประเมินผลสามารถทํ าได้ ในหลายช่วงเวลา ขึน้ อยู่กับ วัตถุป ระสงค์ ของการ
ประเมิน โดยทัว่ ไปมี 4 ระยะ ได้ แก่
1. สรุปผลเป็ นระยะ ๆ ของการดําเนินงาน
2. ทบทวน ตรวจสอบผลสําเร็จและความล้ มเหลว
3. พิจารณาศักยภาพและเงื่อนไขที่สนับสนุนให้ เกิดผลสําคัญหรื อปั จจัยเงื่อนไขที่
จํากัดความสําเร็ จ
4. การจะพัฒ นางานในอนาคต เพื่อให้ เกิ ดผลสําเร็ จมากที่ สุด ซึ่งหมายถึงการ
เสริ มศักยภาพ การแก้ ไขข้ อจํากัด ทังนี
้ ้การสรุปผลมุ่งเน้ นที่จะสรุปกระบวนการ วิธีการทํางาน
เป็ นสําคัญ ว่าถูกออกแบบอย่างไร เอื ้อให้ เกิด “การเรี ยนรู้ ”หรื อไม่ เช่น การมีส่วนร่ วม การ
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ดํ าเนิ น โครงการในเชิ งความสัม พัน ธ์ แ นวราบ การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ การสื่ อ สาร จนเกิ ด ความ
ไว้ วางใจกัน การมองสิ่งต่าง ๆ อย่างองค์รวมและบูรณาการ เป็ นต้ น การสรุ ปผลมักทําเป็ น
ระยะๆ 3 เดือน หรื อ 6 เดือน หรื อ 1 ปี ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของโครงการ
เนื่ อ งจากการประเมิ น ผลเป็ นเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบผลงาน การประเมิ น ผลที่ มี
ประสิทธิภาพที่สดุ จึงเป็ นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซึง่ จัดเป็ นการประเมินผลแบบ “เสริ ม
พลัง” (empowerment evaluation) การประเมินผลแบบมีสว่ นร่ วม เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งใน
การระดมความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ จ ากหลากหลายแนวคิ ด มุ ม มอง อี ก ด้ านหนึ่ ง เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันของคณะทํางานร่ วมกับคณะผู้ประเมิน หน่วยงานสนับสนุน และ
สาธารณชนในภาพรวม ในขณะเดียวกันอาจพิจารณาได้ ว่าลักษณะของการดําเนินการเป็ น
การจัดการความรู้ในรูปแบบหนึง่
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม มุ่งให้ ความสําคัญกับการพัฒนาที่เน้ นคนเป็ น
สําคัญ เปิ ดโอกาสให้ บุคคลหรื อกลุ่มสมาชิกเข้ ามามีส่วนร่ วมในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุในการดําเนิ นงาน เพื่อร่ วมกํ าหนดแนวทางในการแก้ ไขหรื อพัฒ นาด้ านการติดตาม
ประเมิ น ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมไปถึ ง กํ า หนดเป้า หมายที่ ต้ อ งการบรรลุผ ลสํ า เร็ จ หรื อ
้
าเร็ จที่เกิดจากการดําเนินงานของกิจกรรม หรื อ โครงการติดตาม
ตัวชี ้วัด รวมทังตรวจสอบผลสํ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปใช้ ในการพัฒนาต่อไป
การจัดวางระบบการประเมินผลภายในแบบมีส่วนร่ วม จะเสริ มสร้ างโอกาสให้ ทุก
ส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับ องค์ ก รหรื อหน่ วยงานสนับ สนุน หรื อผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ การดํ าเนิ น
โครงการนี ไ้ ด้ เข้ ามาร่ ว มเรี ย นรู้ ตั ง้ แต่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล การวิ เ คราะห์ แ ลกเปลี่ ย น
ตรวจสอบ สะท้ อนความคิดเห็นในกิจกรรมแต่ละขันตอน
้
และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ระหว่างดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน ดังนัน้ การประเมินผลอย่างมีส่วนร่ วมภายในองค์กรจึงเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งกิจกรรมในขันตอนต่
้
าง ๆ
ให้ ดีและเหมาะสมยิ่งขึ ้น
การประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม มีจดุ มุ่งหมายสําคัญของการดําเนินการในการพัฒนา
คื อ การเรี ย นรู้ ของผู้เกี่ ยวข้ อง สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม วิธีคิด และระบบคุณ ค่า ที่ จะ
นําไปสู่กระบวนการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การติดตามงาน ความก้ าวหน้ าของ
การดําเนินกิจกรรม หรื อ โครงการเพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามแผน และใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้ม ค่า ซึ่งจะมี การติดตามเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่ อง ตัง้ แต่เริ่ ม ดําเนิ นการ จนสิน้ สุด
กิจกรรมหรื อโครงการ
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ในการประเมิน อาจจะประเมินผลผลิต บริ การ หรื อโครงการ หรื อความพึงพอใจ ซึ่ง
กระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้ วย การวางแผน (Planning) การจัดตังคณะกรรมการ
้
หรื อคณะบุคคลที่ทําการประเมิน (Organizing) การเป็ นผู้นํา (Leading) และการประเมินผล
(Evaluation) [23]
สํ า หรั บ กระบวนการประเมิ น ผลในปั จ จุบัน นัน้ ตามแนวคิ ด ของโรเบิ ร์ท แคปแลน
(Robert S. Kaplan) และ เดวิ ท นอร์ ตัน (David P. Norton) ได้ เสนอแนวคิ ด การประเมิ น
องค์ ก รแบบสมดุล หรื อ Balanced Scorecard เพื่ อ ใช้ ในการวัด ผลของกิ จ การที่ จ ะทํ า ให้
ผู้บริ หารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ ชดั เจนขึ ้น นอกจากการวัดทางด้ านการเงินที่เป็ น
ผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นมาแล้ ว ต้ องมีการวัดผลด้ านกระบวนการบริ หารงาน การสร้ าง
ความพอใจให้ แ ก่ ลูก ค้ า ตลอดจนสร้ างนวัต กรรมและการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ อ งค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างอนาคตให้ แก่องค์ กรด้ วย ด้ วยแนวคิดนี ผ้ ้ ูบริ หาร
สามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตของ
องค์ ก รนัน้ ๆ ได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยขอบเขตหรื อองค์ ป ระกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ
Balanced Scorecard ภายใต้ มมุ มองแต่ละด้ านนันจะประกอบด้
้
วยประเด็นต่าง ๆ ได้ แก่ [2425]
(1) วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อเป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่
ต้ องการจะชี ้วัด
(2) ตัวชี ว้ ัด (Performance Indication) คือ ตัวชี ว้ ดั นัน้ จะแสดงให้ เห็นว่า องค์ กรได้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้ านหรื อไม่
(3) เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรื อค่าตัวเลขที่ตงไว้
ั ้ เพื่อให้ องค์กรบรรลุถึงค่า
นัน้ ๆ
(4) แผนงาน โครงการที่ตงใจ
ั ้ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบตั ิงานที่มีการลําดับเป็ น
ขัน้ ๆ ในการจัดทํ ากิ จกรรม ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถนํ ามากํ าหนดเป็ นตัวแบบเพื่ อ
อธิ บายกระบวนการบริ หารจัดการองค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างแนวคิด
ด้ านการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวัดผลตามแนวคิดของ“การประเมินองค์กรแบบสมดุล”
(Balanced Scorecard) ภายใต้ ตวั แบบของทฤษฎีระบบได้ กล่าวคือ กระบวนการภายในการ
้ ปัจจัยนําเข้ า (Input) อันประกอบด้ วยความต้ องการหรื อ
บริหารจัดการองค์กร โดยจะเริ่มตังแต่
ข้ อเรี ยกร้ อง (Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ที่เป็ นเสมือนแรงผลักดันหรื อแรงกระตุ้น
ให้ องค์ ก รเริ่ ม กระบวนการในการบริ ห ารจัดการ (Internal Process) เพื่ อก่ อให้ เกิ ดผลผลิต
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(Output) หรื อผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้ องการหรื อการสนับสนุน
ต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรื อผลลัพท์ ดงั กล่าวนี ้ จะเป็ นผลสะท้ อนกลับ (Feed Back) ซึ่งเป็ นปั จจัย
นํ าเข้ ามาอี ก ครั ง้ หนึ่ ง โดยมี กระบวนการควบคุม และประเมิ น ผลเป็ น อี ก ปั จจัย ในการช่ว ย
สะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งาน ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของผลลัพ ธ์ แ ละผลผลิ ต กลับ ไปสู่
กระบวนการกําหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ กําหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ กําหนดกล
ยุทธ์ จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารดําเนินการตามแผนงานโครงการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์
พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรื อขยายผลการดําเนินการต่อไป
4.1.2 ประเภทของการประเมิน
การประเมินผล เป็ นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึง่ ของกระบวนการจัดการ
องค์กร เพื่อทราบถึงปั ญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานเพื่อให้ ได้ แนวทางแก้ ไข ปรับปรุง
ปั จจัยนําเข้ าและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการให้ บรรลุผลการประเมินผล
1) จําแนกตามกระบวนการ
1. การติดตามผล (Monitoring) เป็ นการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้ าใน
การดําเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้
ทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output) ของโครงการร่ วมกับปั จจัยภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
2. การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน เพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของกิ จ กรรม
โครงการ หรื อแผนงานว่ามีการใช้ ทรัพยากร หรื อ ปั จจัยต่างๆ อย่างไร มีการดําเนินงานเป็ นไป
ตามแผน ตามขันตอน
้
ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่กําหนดหรื อไม่ ตลอดจนมีผลงานเป็ นไป
ตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรื อไม่ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ
คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact)
2) จําแนกตามระยะเวลา
้
นผลจะประกอบด้ วยการติดตามผลด้ วย ซึง่
ในทางปฏิบตั ิ บางขันตอนของการประเมิ
ได้ แบ่งการติดตามประเมินผล โดยจําแนกตามระยะเวลาเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. การประเมินโครงการก่อนดําเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็ นการศึกษา
ประเมินความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่ มโครงการใด ๆ โดยอาจทําการศึกษาถึง
ประสิท ธิ ภาพของปั จจัยป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่ คาดว่าจะนํ ามาใช้ ในการ
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บริ ห ารจัด การโครงการ ปั ญ หา อุป สรรค ความเสี่ ย งของโครงการ ตลอดจนผลลัพ ธ์ หรื อ
ประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้ รับ
การประเมินก่อนเริ่ มดําเนินการอาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
ก) การประเมินตามความต้ องการจําเป็ น (Need Assessment)
ข) การประเมิ น ความเหมาะสมหรื อ ความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ (Project
Appraisal)
การประเมินโครงการก่อนการดําเนินการนี ้มีประโยชน์สําหรับนักลงทุน เพื่อศึกษา
ดูว่าก่อนลงมือโครงการใด ๆ นัน้ จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรื อ
จะเกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้ อมทังด้
้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี
และระดับ นโยบายหรื อไม่ หากได้ ทํ า การศึก ษารอบคอบแล้ วอาจจะได้ ผ ลการคาดการณ์
ล่วงหน้ า เพื่อผู้เป็ นเจ้ าของโครงการจะได้ ตดั สินล่วงหน้ าว่าจะเลิกล้ มโครงการหรื อปรับปรุ ง
จัดการโครงการต่อไป
2. การประเมินผลระหว่างดําเนินงาน (On–going evaluation) เป็ นการประเมิน
ถึงความก้ าวหน้ าของโครงการในระยะเวลาที่กําลังดําเนินงานเพื่อเป็ นการศึกษาว่ามีปัญหา
้
นผล
อุปสรรคใดบ้ างในการดําเนินงาน และจะต้ องแก้ ไขอย่างไร ซึ่งถือเป็ นขันตอนการประเมิ
เพื่อการปรับปรุงโครงการ
การประเมิ น ระหว่างดํ าเนิ น การโครงการอาจมี ก ารปรั บ ปรุ งระหว่างแผนหรื อ
ระหว่ า งพัฒ นาโครงการ ผลที่ ได้ จ ากการประเมิ น ระหว่า งดํ า เนิ น การโครงการจะช่ ว ยตัง้
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่แท้ จริ ง นอกจากนัน้ การประเมินระหว่าง
ดําเนินการโครงการอาจช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ ดําเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร
อาจเรี ย กชื่ อ เฉพาะว่ า ‘Implementation evaluation’ อาจตรวจสอบความก้ าวหน้ าของ
โครงการด้ วย
โดยทัว่ ไปแล้ วการประเมินระหว่างดําเนินการโครงการอาจใช้ ประเมินสิง่ ต่อไปนี ้
1) ทบทวนแผนและสร้ างแผนของโครงการ
2) การพัฒ นาเครื่ องมือประเมิน เช่น แบบสอบถาม (Questionnaire) หรื อ
รายการ (Check list) สําหรับรวบรวมข้ อมูลตามเรื่ องที่ต้องการ และคัดเลือกวิธีการวัดผลที่
เหมาะสม
3) การกํ า หนดตารางเวลาการประเมิ น ผลให้ สอดคล้ องกั บ การดํ า เนิ น
โครงการ
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4) การเตรี ย มข้ อ มูล ที่ จ ะเป็ น ข่ า วสารสํ า หรั บ การรายงานและเสนอแนะ
สําหรับการตัดสินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
5) การแนะนํ าแนวทางปรั บ ปรุ ง การแก้ ปั ญ หา และการเปลี่ย นแปลงการ
ปฏิบตั ขิ องโครงการ
3. การป ระเมิ น เมื่ อสิ น้ สุ ด โครงการห รื อป ระเมิ น ผลผลิ ต (Summative
Evaluation) เป็ นการประเมิ น ผลรวมสรุ ป เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น โครงการจนสิ น้ สุ ด แล้ วได้ รั บ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ มากน้ อยเพียงใด มีผลผลิต (Outputs)
ผลลั พ ธ์ (Outcomes) ที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากจบโครงการอย่ า งไร เป็ นการวิ เ คราะห์ ถึ ง
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบหรื อผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้น ซึง่ ผลสรุปที่ได้ จะนําสู่
การรายงานถึงการบรรลุเป้าหมาย (Goals) ของโครงการ ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพ
ปั ญ หา อุปสรรค ของโครงการว่าประสบความสําเร็ จหรื อล้ มเหลว ข้ อมูลเหล่านี จ้ ะช่วยให้
ผู้บริหารโครงการสามารถนําไปสูก่ ารตัดสินว่า โครงการนันควรดํ
้
าเนินการต่อหรื อยกเลิกเสีย
3) จําแนกตามเกณฑ์
การแบ่งประเภทการประเมิ น โครงการคงมิ ใช่เป็ น การกํ า หนดเกณฑ์ เด็ ดขาด แต่
จําเป็ นต้ องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช่น ใช้ เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และ
รูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึง่ ในที่นี ้ การแบ่งประเภทของการ
ประเมินขึ ้นอยูก่ บั เกณฑ์ที่ใช้ จําแนกได้ ดังนี ้
1. เกณฑ์จดุ มุง่ หมายและลักษณะการใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แบ่งเป็ น 2
ประเภทคื อ 1) การประเมิ น ความก้ าวหน้ า (Formative Evaluation) 2) การประเมิ น เพื่ อ
สรุปผล (Summative Evaluation)
2. เกณฑ์ การยึดวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การ
ประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็ นหลัก (Goal-Based Evaluation) 2) การประเมินที่อิสระไม่ยดึ
วัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal-Free Evaluation)
3. เกณฑ์ลกั ษณะการใช้ เกณฑ์ในการตัดสิน มี 2 ประเภทคือ
(1) ประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion- Referenced Evaluation)
(2) ประเมินแบบอิงกลุม่ (Norm-Reference Evaluation)
โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ นรูปแบบ 2 มิติ คือ [26]
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1) มิติด้านวัตถุประสงค์ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์มุ่งเน้ นการตัดสินใจและ
การตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับสิง่ ที่ประเมิน
2) มิติด้านวิธีการประกอบด้ วยการใช้ วิธีเชิงระบบและการใช้ วิธีเชิงธรรมชาติ
ในการเข้ าถึงคุณค่าของสิง่ ประเมิน
เนื่ องจากนักทฤษฎี ประเมินที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ แต่ละคนจะใช้ หลักเกณฑ์ การจัด
กลุม่ จําแนกอธิบายทฤษฎีการประเมินต่างกัน และมักอาศัยประสบการณ์ความคิดเห็นส่วนตัว
ในการจัดทฤษฎี หรื อแนวทางการประเมินลงในแต่ละกลุ่ม ดังนัน้ หากมีการใช้ หลักเกณฑ์
จําแนกอธิบายต่างกัน ทฤษฎีหรื อแนวทางการประเมินหนึง่ ๆ จึงอาจอยูใ่ นหลายกลุม่ ขึ ้นอยูก่ บั
ว่าจะใช้ เกณฑ์อะไรจําแนก หลักเกณฑ์ที่ใช้ จําแนกอธิบายทฤษฎีการประเมินมีเกณฑ์ต่อไปนี ้
[27]
1) มิติด้านเกณฑ์ หมายถึง ลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้ ตดั สินเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน
แบ่งเป็ นความเป็ นวัตถุนิยม และอัตวิสยั (objectivism และ subjectivism)
2) มิ ติ ด้ า นวัต ถุป ระสงค์ ก ารตัด สิ น หมายถึ ง จุด มุ่ง เน้ น หรื อ ความต้ อ งการ
เกี่ยวกับการตัดสินสิ่งที่ประเมินแบ่งเป็ นมุ่งเน้ นการตัดสินใจและตัดสินคุณค่า (decision และ
value)
3) มิติด้านวิธีการ หมายถึง วิธีการหรื อแนวทางสําหรับการค้ นหาเข้ าถึงคุณค่า
ของสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น แบ่ ง เป็ นวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบและวิ ธี ก ารเชิ ง ธรรมชาติ (systematic และ
naturalistic)
4) มิติด้านบทบาทนักประเมิน หมายถึง ลักษณะการทํางานของนักประเมินใน
การทํ า งานประเมิ น สิ่ ง ประเมิ น แบ่ ง เป็ น นัก ประเมิ น เป็ น ผู้เชี่ ย วชาญและนัก ประเมิ น เป็ น
ผู้ร่วมงาน หรื อมีลกั ษณะเท่าเที่ยมกับบุคคลอื่น ๆ ในการดําเนินงานประเมิน
ในทางปฏิบตั ิ ผู้ประเมินผลคือผู้เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านกับเป้าหมายหลังสิ ้นสุด
การปฏิ บัติ ง านแล้ ว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความก้ าวหน้ า ความสํ า เร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของ
โครงการ ทัง้ นี ้ การประเมิ น ผลโครงการต้ องมี เครื่ องมื อที่ แม่นตรง (Validity) และเชื่อถื อได้
(Reliability) ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั เบื ้องหลังปรัชญาของความเชื่อว่าจะใช้ หลักเกณฑ์อะไร
การติดตามผลเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผล เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารมัน่ ใจได้ ว่า
การปฏิบตั ิงานขององค์กรเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้ องและสามารถสร้ างผลงานที่สอดคล้ องตาม
เป้าประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายที่ วางเอาไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะช่วยให้ ผ้ ูบริ หาร
ทราบข้ อมูลที่ เป็ น ตัวบ่งชี ป้ ั ญ หาและอุป สรรคที่ เกิ ดขึน้ ซึ่งจะเป็ น ข้ อมูลแก่ ผ้ ูบ ริ ห ารในการ
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ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผลการดําเนินงาน
นี ้ หมายความรวมถึ ง การรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานในแต่ล ะช่ ว งเวลาของกิ จ กรรม งาน
โครงการต่างๆ สอดคล้ องตามตัวชี ้วัดผลสําเร็ จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ กําหนด
ไว้ ในแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ส่วนการรายงานความก้ าวหน้ าเพื่อให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ า
หลังจากที่ได้ มีการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้ กรอบของ
ตัวชี ว้ ัดผลสําเร็ จของการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ ว เป็ นหน้ าที่ ของผู้มีหน้ าที่ ในการ
กํากับติดตามผลที่จะต้ องจัดทํารายงานสรุ ปเสนอต่อผู้บริ หารให้ ได้ รับทราบความก้ าวหน้ าใน
การปฏิบตั งิ านเป็ นระยะ รวมทังควรส่
้
งข้ อมูลย้ อนกลับให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน [18]
4.2 กระบวนการประเมินผล
การประเมินโครงการเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อใช้ ตดั สิน
คุณค่าของโครงการที่จะนําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริ หารหรื อผู้รับผิดชอบโครงการ เนื่องจาก
การประเมินโครงการมี กรอบและลัก ษณะหลากหลายตามหลักเกณฑ์ และแนวคิดของนัก
ประเมินที่ได้ เสนอไว้
4.2.1 กรอบและกระบวนการประเมิน
ในกระบวนการประเมินผล มีองค์ประกอบที่สําคัญตังแต่
้ ก่อนเริ่ มดําเนินการ
ความก้ าวหน้ าในกระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบต่อสังคม ดังนี ้
1. ความสอดคล้ อง (Relevance) ของกลยุท ธ์ ที่ กํ า หนดมี ความเชื่ อ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลก่อนตัดสินใจให้ งบประมาณดําเนินการ
2. ความเพี ย งพอ (Adequacy) ของทรั พ ยากรเพื่ อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของ
หน่วยงานนําส่งผลผลิตตามที่กําหนดไว้ ในแผนปฏิบตั งิ าน
3. ความก้ าวหน้ า (Progress) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบระหว่าง
กิจกรรมที่ได้ จดั ทําจริงกับกิจกรรมที่กําหนดไว้ ตามแผน
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใช้
5. ประสิท ธิ ผล (Effectiveness) เป็ น การศึกษาถึ งผลที่ ได้ รับ (Effect) ที่ มี ต่อ
การปรับปรุ งสถานการณ์ ที่ไม่พึงพอใจให้ ดีขึน้ จากการนําผลผลิตไปใช้ ประโยชน์ โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) รายปี
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6. ผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) เป็ นการประเมินผลประโยชน์
ที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่มีตอ่ กลุม่ เป้าหมายที่ได้ รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ ้น
จากกิจกรรม โดยมีการประเมินระดับความสําเร็ จตามตัวชี ้วัดผลลัพธ์และผลผลิต
7. การประเมินผลกระทบเป็ นการศึกษาผลที่ได้ รับรวมยอด (Overall Effect) ที่
ระบุความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ เกิดขึ ้นตามทิศทางที่พึงประสงค์ตามนโยบายระยะยาวของ
รัฐบาล โดยมีการประเมินผลความก้ าวหน้ าและความสําเร็จตามนโยบายทุกๆ 2 ปี
การประเมิ นผลเป็ น กิ จกรรมที่ สําคัญ ที่ มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลทัง้ ในเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ ผ้ รู ับผิดชอบการดําเนินงาน ในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ
ได้ ทราบเป็ นระยะๆ และเพื่อให้ สามารถนําผลประเมินมาใช้ ในการวางแผนเพื่อในปี ตอ่ ไป
การประเมินผลเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการปฏิบตั ิงานจริ ง (Actual results)
กับ ผลที่ ค าดว่า จะได้ รับ (Expected results) โดยชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า ปฏิ บัติ งานจริ งเกิ ด ขึน้ ตรงกับ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ หรื อไม่ โดยทัว่ ไป “ตัวชี ้วัด” จะต้ องมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
[28]
1. ตัวชี ว้ ดั อาจจะมี ทัง้ ตัวชีว้ ดั เชิงปริ มาณหรื อคุณ ภาพ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้ อง
สามารถให้ คา่ หรื อบ่งบอกลักษณะที่ชดั เจนของสิ่งที่จะทําการวัดว่ามีปริ มาณหรื อคุณลักษณะ
อย่างไร โดยตัวชี ้วัดมี 5 ระดับ ได้ แก่
1) ตัวชี ้วัดปั จจัยนําเข้ า (Inputs) เช่น จํานวนอัตรากําลัง จํานวนงบดําเนินการ
ปริมาณวัสดุครุภณ
ั ฑ์ และอาคารสถานที่ เป็ นต้ น
้
างๆ
2) ตัวชี ้วัดกระบวนการ (Processes) ได้ แก่ การจัดทํากิจกรรมในขันตอนต่
3) ตัวชี ้วัดผลผลิต (Outputs) เช่น สินค้ าที่ได้ ผลิต และบริ การที่กลุ่มเป้าหมาย
ได้ รับ หน่วยงานมีระบบสารสนเทศตามที่กําหนดไว้ เป็ นต้ น
4) ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (Outcomes) เช่น ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
และความพึงพอใจของผู้รับบริ การ เป็ นต้ น
5) ตัวชี ้วัดผลกระทบ (Impacts) เช่น ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับกลุ่มสังคม และ
การขยายผลโดยกลุม่ สังคมเป้าหมาย เป็ นต้ น
2. การกํ า หนดเกณฑ์ ม าตรฐาน ในการประเมิ น เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลง
เคลื่อนไหวในตัวชี ้วัดนัน้ ๆ ถึงแม้ ตวั ชี ้วัดจะมีความชัดเจนในการกําหนดค่าแต่ยงั ไม่สามารถ
นําไปวิเคราะห์หาข้ อสรุปในการประเมินได้ จนกว่าจะได้ มีการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
หรื อเป้าหมายการดําเนินงานที่กําหนดไว้
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3. เงื่อนไขด้ านเวลาและสถานที่ ในการประเมินค่าของตัวชี ้วัด นอกจากขึ ้นอยู่กับ
เกณฑ์ มาตรฐานเพื่ อการเปรี ยบเที ยบแล้ ว ยังขึน้ อยู่กับเงื่อนไขทัง้ ในด้ านเวลาและสถานที่
กล่าวคือ ตัวชี ้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่จะวัดเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อใน
ขอบเขต บริเวณสถานที่หรื อพื ้นที่ ที่ได้ ระบุไว้ ในการประเมินหรื อตรวจสอบเท่านัน้
โดยทั่ว ไปแต่ ล ะหน่ ว ยงาน จะกํ า หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลให้ เหมาะสมงานของ
หน่วยงาน จึงไม่อาจระบุให้ แน่ชดั ลงไปได้ ว่า วิธีประเมินผลชนิดใดดีหรื อเหมาะสมที่สดุ ทังนี
้ ้
ย่ อ มขึน้ อยู่กับ ประเภทของกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บัติ โดยมี ขัน้ ตอนพื น้ ฐานที่ สํ า คัญ 4 ประการ ที่
จําเป็ นต้ องมีในการประเมินผล คือ
1. การกําหนดมาตรฐานของงาน
2. การวัดผลการปฏิบตั งิ านจริง
3. การเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านจริงกับมาตรฐานที่กําหนด
4. การดําเนินการแก้ ไข หากผลการปฏิบตั งิ านไม่ตรงตามมาตรฐาน
4.2.2 แบบจําลองการประเมินแบบสมดุล
ในประเทศไทย คําว่า “Balanced Scorecard: BSC” ได้ มีชื่อเป็ นภาษาไทยแตกต่าง
กัน เช่น การประเมินผลเชิงดุลยภาพ การประเมินองค์กรแบบสมดุล การวัดผลแบบสมดุล หรื อ
สมดุลกระดานคะแนน ในที่นี ้ ผู้เขียนขอใช้ คําว่า “การประเมินองค์กรแบบสมดุล”แคพแลน
้ ต้นทศวรรษที่ 1990 เพื่อช่วย
และนอร์ ตนั (Kaplan & Norton) เป็ นผู้นําเสนอแนวคิดนี ้ตังแต่
ในการประเมินองค์กรและนําเสนอรายงานให้ ผ้ บู ริ หาร โดยอาศัยมุมมอง (Perspectives) อื่น
นอกเหนือจากมุมมองทางด้ านการเงิน การประเมินองค์กรแบบสมดุล คือ การแปลวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และกลยุทธ์ องค์กรไปสู่ชุดของการวัดผลสําเร็ จที่กําหนดกรอบสําหรับการวัดกลยุทธ์
และระบบการจัดการ โดยในการวัดผลสําเร็จขององค์กรจะมี 2 มิตทิ งวั
ั ้ ตถุประสงค์ด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินที่สมดุลกัน ซึง่ จะพิจารณาได้ 4 มุมมอง คือ
การจัดทําการประเมินองค์กรแบบสมดุลตามกรอบ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้ [29]
1. มุมมองด้ านการเงิน (Financial Perspective) เป็ นมุมมองที่องค์กรมีจดุ ประสงค์ใน
การหารายได้ ที่ เพิ่ ม ขึ น้ และการใช้ งบประมาณเพื่ อ การบริ ห ารจัด การให้ บรรลุผ ลตาม
จุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้ วย กระบวนการที่ใช้ ควบคุมการใช้ เงิน ซึ่งผู้บริ หารองค์กร
จะต้ องใช้ เงินในการบริ หารงานต่างๆ ที่จําเป็ นภายใต้ การจัดลําดับความสําคัญ โดยใช้ ข้อมูล
พืน้ ฐานให้ เหมาะสมกับเวลาด้ วย การกํ าหนดวัตถุประสงค์ มุมมองด้ านการเงินขององค์กร
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 327

สามารถกํ า หนดแตกต่ า งกัน ไปตามวงจรของธุ รกิ จ (pp. 23-24 , 51-52) เช่ น ถ้ ากํ า หนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ เพื่อรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น ก็กําหนดสิ่งที่ใช้ ในการวัด (Measures) คือ
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา เป้าหมาย (Target) รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อย
ละ และการริ เริ่ ม (Initiatives) กําหนดวิธีการที่จะทําให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่มขึ ้นตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้
2. มุมมองด้ านลูกค้ า (Customer Perspective) ผู้บริ หารองค์กรจะต้ องดําเนินการให้
ได้ ผลผลิตที่เป็ นที่พอใจของลูกค้ าในการกําหนดมุมมองด้ านนี ้ ผู้รับผิดชอบในการประเมินของ
องค์กรจะต้ องกําหนดลูกค้ าและส่วนแบ่งการตลาดให้ มีความชัดเจนสมบูรณ์ และกําหนดวัด
การปฏิ บั ติ ง านตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ สิ่ ง ที่ กํ า หนดในการวัด จะต้ องเกี่ ย วข้ องกั บ
ความสําคัญของผลลัพธ์ ของการดําเนินการ หลักสําคัญของการวัดผลลัพธ์ ตามเป้าหมาย คือ
ความพึ ง พอใจของลูก ค้ า การรั ก ษาลูก ค้ า เก่ า (Customer Retention) จํ า นวนลูก ค้ า ใหม่
ประโยชน์ ที่ลกู ค้ าได้ รับและส่วนแบ่งทางการตลาด เป็ นต้ น (pp. 28, 63-64) เช่น ถ้ ากําหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ เพื่อการรักษาลูกค้ าเก่า ก็กําหนดสิ่งที่ใช้ ในการวัด คือ จํานวน
ลูกค้ าที่หายไปเป้าหมาย (Target)
3. มุ ม มองด้ านกระบวนการภายใน (Internal-Business-Process Perspective)
มุมมองด้ านกระบวนภายใน เป็ นมุมมองที่องค์กรกําหนดทังกระบวนการดํ
้
าเนินงานภาวะปกติ
และกระบวนการที่ เป็ น วิธีการใหม่ๆ เพื่ อให้ ก ารดําเนิ น งานขององค์ ก รบรรลุผลสําเร็ จตาม
จุดมุ่งหมายขององค์ ก ร ประกอบด้ วย วิธีการที่ ดี ซึ่งผู้บริ หารองค์ กรใช้ ในการทํ าให้ องค์ ก ร
เจริ ญก้ าวหน้ า หรื อมีผลงานเป็ นไปตามความต้ องการลูกค้ า ได้ แก่ กระบวนการพัฒนางาน
โดยตรง ซึ่ง หมายถึงกระบวนการงานซึ่งเป็ น หน้ าที่ ที่ องค์ ก รต้ อ งปฏิ บัติในภาวะปกติ และ
กระบวนการสนับสนุนการพัฒนางาน หมายถึง กระบวนการที่กําหนดขึ ้นนอกเหนือจากงาน
ปกติเพื่อให้ งานมีความก้ าวหน้ า การวัดมุมมองด้ านนี ้ ให้ ความสําคัญกับการติดตามและการ
ปรับปรุ งกระบวนการดําเนินงานในองค์กร กับ กระบวนการใช้ นวัตกรรมในการดําเนินงานใน
องค์กร ซึ่งในวงการธุรกิจนัน้ เป้าหมายด้ านกระบวนการที่ใช้ นวัตกรรมประกอบด้ วยรู ปแบบ
ของสิน ค้ า และการพัฒ นาสิน ค้ า และด้ านกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้ วย การผลิต
การตลาด และการบริ ก ารหลั ง การขาย (pp. 26-27) เช่ น ถ้ ากํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
(Objectives) ไว้ เพื่ อการผลิ ต ที่ มี คุณ ภาพ การวัดใช้ อัต ราของเสีย จากการผลิต เป้า หมาย
(Target) ร้ อยละของจํานวนของเสียจากการผลิต และการริ เริ่ ม (Initiatives) กําหนดวิธีการที่
จะทําให้ องค์กรมีกระบวนการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ
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4. มุมมองด้ านการเรี ยนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็ น
มุมมองที่ องค์กรกํ าหนดกระบวนการดําเนิ นงานเพื่อให้ พนักงานเกิ ดการเรี ยนรู้ และพัฒ นา
ตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามจุดหมายขององค์กร วัตถุประสงค์ของมุมมองด้ าน
การเรี ยนรู้และการพัฒนา เป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานที่จะส่งผลให้ วตั ถุประสงค์ของมุมมองด้ านอื่น
อีก 3 ด้ าน เกิดผลสําเร็ จ ซึ่งจะเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ดี ในมุมมองนี ้
ตัวชี ้วัดประกอบด้ วยความสามารถของผู้ปฏิบตั ิงาน ความสามารถของระบบสารสนเทศ การ
จู ง ใจ (Motivation) การให้ อํ า นาจ (Empowerment) และการจัด ระเบี ย บ (Alignment) ใน
องค์กร
ในประเทศไทยนําเอา “การประเมินองค์กรแบบสมดุล” มาใช้ ซึ่งวัตถุประสงค์คือเป็ น
เครื่ องมือในการประเมินผลระดับต่าง ๆ และเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์
กับแผนปฏิบตั กิ าร
สํ า นัก งาน ก.พ.ได้ นํ า “การประเมิ น องค์ ก รแบบสมดุล ” มาใช้ เป็ น กรอบแนวทาง
กําหนดปั จจัยหลักแห่งความสําเร็ จและตัวชี ้วัดผลการดําเนินการหลักขององค์กรในการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารมุ่งผลสัม ฤทธิ์ เพื่ อ ประโยชน์ ในการพิ จารณาองค์ กรจากทุกมุม มองอย่าง
ครบถ้ วนทัง้ 4 มุมมองคือ [28]
1. มุ ม มองด้ านผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องภายในองค์ ก ร ได้ แก่ ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร
นักวิชาการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รัฐบาล ผู้มีสว่ นได้ เสียประโยชน์
2. มุมมองด้ านองค์ประกอบภายในองค์กร ได้ แก่ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทักษะจริยธรรม ขวัญและกําลังใจ กระบวนการทํางานวัฒนธรรมองค์กร
3. มุมมองด้ านนวัตกรรม ได้ แก่ งานวิจัยที่ สามารถนํ าไปใช้ ประโยชน์ การพัฒ นา
ระบบงาน การสร้ างเครื อ ข่ า ย ระบบการตรวจค้ นข้ อมู ล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. มุมมองด้ านการเงิน ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร การใช้ งบประมาณให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบป้องกันการ
รั่วไหล การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในแต่ละมุมมอง จะต้ องกํ าหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) มี องค์ ประกอบ
เป็ นดัชนี ้ชี ้วัดความสําเร็ จ (Key Performance Indicator: KPI) ประกอบด้ วย 4 รายการ ได้ แก่
วัตถุประสงค์ การวัด เป้าหมาย และการริ เริ่ ม ซึ่งในแต่ละรายการจะต้ องมีความสัมพันธ์ กัน
สอดคล้ องกัน เป็ นเหตุเป็ นผล และมีความสมดุลซึง่ กันและกัน ซึง่ มีความหมายโดยสรุป ดังนี ้
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1. วัตถุประสงค์ (Objectives) คือ สิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรื อต้ องการที่จะบรรลุในด้ าน
ต่าง ๆ ซึง่ วัตถุประสงค์แต่ละมุมมองจะสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร
2. การวัด (Measures) คือ รายละเอียดที่กําหนดไว้ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวัดว่า
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละด้ านหรื อไม่
3. เป้าหมาย (Target) คือ ตัวเลขที่องค์กรต้ องการจะบรรลุการวัดแต่ละตัว
4. การริ เริ่ ม (Initiatives) คือ แผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมเบือ้ งต้ นที่ ต้องการเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ความสมดุลของการประเมินมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
1. มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้ วยการวัดด้ านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน
ทําให้ องค์กรไม่มงุ่ เน้ นในด้ านหนึง่ มากเกินไป
2. มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้ วยวัตถุประสงค์และการวัดที่แสดงถึงปั จจัย
ทังภายในองค์
้
กร ได้ แก่ มุมมองด้ านการเงิน กระบวนการภายใน การเรี ยนรู้ และการพัฒนา
และภายนอกองค์กร ได้ แก่ มุมมองด้ านลูกค้ า
3. มี ค วามสมดุล ในแง่ข องการประกอบด้ ว ยการวัด ที่ มุ่งเน้ น ทัง้ ในระยะสัน้ ได้ แ ก่
มุมมองด้ านการเงิน และในระยะยาว ได้ แก่ ภายใต้ มมุ มองด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนา
4. เป็ นความสมดุลระหว่างการวัดที่กําหนดตัวชี ้วัดที่เป็ นตัวเหตุ (Lead Indicators or
Drivers) และตัวชี ้วัดที่เป็ นผล (Lag Indicators or Outcomes) ตัวอย่างเช่น การวัดความพึง
พอใจของลูกค้ า เป็ นตัวชี ้วัด การทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้ าต่อเมื่อเหตุการณ์นนผ่
ั ้ านพ้ น
ไปแล้ ว ในขณะที่ตวั ชี ้วัดเป็ นเหตุของความพึงพอใจของลูกค้ า อาจจะประกอบไปด้ วยคุณภาพ
ของสินค้ า ความเร็ วในการให้ บริ การและราคา เป็ นต้ น การให้ ความสําคัญทังตั
้ วชีว้ ดั ที่เป็ น
เหตุและผล จะทําให้ ผ้ บู ริ หารสามารถคาดการณ์ได้ ถึงโอกาสหรื อปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
้
าเนินงานในปั จจุบนั และปั จจัยที่จะ
จากการพิจารณาตัวชี ้วัดที่เป็ นเหตุทําให้ ทราบทังผลการดํ
ส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์กรในระยะยาว
4.2.3 กลยุทธ์ การประเมินกระบวนการ
กลยุทธ์ กระบวนการประเมิน (Process Evaluation Strategies) โดยนําวิธีการวิจยั ทัง้
เชิ ง ปรอิ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative and quantitative research methods (mixed
method)) ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจะให้ รายละเอี ย ดได้ ดี ทั ง้ ในแง่ ค วามลึ ก ภาษา บริ บ ท
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ความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดและข้ อมูลของโครงการนัน้ นอกจากนี ้ยังมีกลยุธ์การประเมิน
หลายแบบ ได้ แก่ [30]
1) การสัมภาษณ์ (Interviews)
2) การสนทนากลุม่ (Focus groups)
3) กลุม่ ประชุม อภิปรายกลุม่ (Forums and discussion groups)
4) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews)
5) วิธีการใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ (Delphi method using expert opinion and
reiteration
6) การสังเกตจากภาคสนาม (Observations from fieldwork descriptions of
activities
7) กรณีศกึ ษา (Case Studies)
8) การศึ ก ษามานุ ษ ยวิ ท ยาและการเข้ า ไปร่ ว มในระยะยาว (Ethnographic
studies that are enmeshed and of long duration)
สรุ ป การพัฒนาสุขภาพใหม่ให้ เกิดระบบสาธารณสุขที่พึงประสงค์ โดยแผนการตรวจ
ราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ ให้ ความสําคัญในประเด็นที่มีส่วนสนับสนุน
จุดมุ่งหมายของกระทรวง เพราะความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวในการดําเนินงานสาธารณสุขมี
ผลต่อสุขภาพประชาชนทัง้ ประเทศ เนื่ องจากกระทรวงสาธารณสุขมี ภารกิจหลักในการดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนทังในด้
้ านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การ
ควบคุม โรค และการฟื ้น ฟู สภาพ ซึ่งมี ขอบเขตกว้ างขวางครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทั่ว
ประเทศ อี ก ทัง้ ยังมี ความสัม พัน ธ์ กับ แผนงาน งาน และโครงการต่ าง ๆ ทัง้ ที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงทบวงกรมอื่นๆ จึงมีความจําเป็ นต้ องมีการ
ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารนํ า นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ การบริ ห ารจั ด การด้ านบริ ก ารสาธารณสุ ข ครอบคลุ ม ประชากรทุ ก
กลุม่ เป้าหมาย โดยจัดให้ มีระบบการตรวจราชการและนิเทศงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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คําถามเชิงอภิปราย
1. บางคนกล่าวว่า “การควบคุมงานคือการจับผิด” ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่
2. ทําไมต้ องมีการตรวจราชการ และการตรวจราชการที่ผ่านมา ท่านคิดว่าได้ ผลหรื อไม่
อย่างไร
3. รูปแบบของการควบคุมงานแบบใด ที่เหมาะสมกับงานสาธารณสุขอําเภอ
4. รู ปแบบของการนิ เทศงานและตรวจราชการแบบใด ที่ เหมาะสมกับงานโรงพยาบาล
ชุมชน
5. หากท่านจะต้ องเลือกคนลงไปนิเทศงานในพื ้นที่ท้องถิ่น คุณสมบัติของคนที่จะไปนิเทศ
ควรมีลกั ษณะอย่างไร
6. การตรวจราชการในภาครัฐแตกต่างจากการประเมินหรื อไม่
7. ผู้บริหารควรใช้ การประเมินใดในการประเมินโครงการสาธารณสุข
8. ผู้บริ หารควรใช้ การประเมินใดในการประเมินบุคลากร
9. ขอให้ ท่านแสดงความเห็นในการประเมินผลแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์
10. มีคํากล่าวว่า “เราควรประเมินกระบวนการมากกว่าประเมินผลลัพธ์” ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่
อย่างไร
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บทที่ 10
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ได้ นํ า แนวคิ ด จากต้ นแบบของ
ต่างประเทศในการพัฒนาคุณภาพมาปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารตามบริ บทของประเทศไทย
โดยมุ่งเน้ นเพื่อให้ เกิดคุณภาพการให้ บริ การ และการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ พนักงานของ
รัฐ และเกิดความพึงพอใจทังผู
้ ้ รับบริ การ ประชาชน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วน
การนําระบบคุณภาพเข้ ามาใช้ เพื่ อเป็ นส่วนหนึ่งของการควบคุมงาน และยกระดับ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของภาครัฐให้ สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีการว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล และ
เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็ นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. ระบบคุณภาพ
1.1 แนวคิดและความหมายของระบบคุณภาพ
1.2 ความเป็ นมาของระบบคุณภาพ
2. การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
2.1 การพัฒนาคุณภาพตามกรอบของกฎหมาย
2.2 หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. การพัฒนาคุณภาพและการรับรองโรงพยาบาล
3.1 แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
3.2 กระบวนการรับรองคุณภาพ
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1. ระบบคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพ ในที่นี ้ คือการจัดระบบบริ หารและระบบการทํางานตามแนวทาง
ที่กําหนดไว้ ในมาตรฐาน ซึ่งมุ่งเน้ นการทํางานด้ วยใจที่ม่งุ มัน่ ต่อคุณภาพของข้ าราชการและ
พนักงานของรัฐ การทํ างานเป็ นที ม การตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การและผู้รับ
ผลงาน มีระบบตรวจสอบเพื่อแก้ ไขปรับปรุ งด้ วยการประสานกิจกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(risk management-RM) การประกัน คุณ ภาพ (Quality assurance: QA) และการพัฒ นา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continual quality improvement: CQI) เข้ าด้ วยกัน
1.1 แนวคิดและความหมายของระบบคุณภาพ
คุ ณ ภาพ หมายถึ ง คุณ ลัก ษณะที่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ เหมาะสม ปราศจาก
ข้ อผิดพลาด ทําให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดีและตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการ องค์ประกอบที่
สําคัญของคุณภาพมี 2 ประการ ดังนี ้ [1]
1. คุ ณ ภาพตามความสอดคล้ องของการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน (Quality of
Conformance)
2. คุณภาพตามการรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึง คุณภาพที่พิจารณาจากการ
ตอบสนองความต้ องการเป็ นที่พอใจตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
คุณภาพจึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นสําหรับงานบริ การ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะ
ส่งผลต่อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งานของส่ว นราชการ และช่ ว ย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ สว่ นราชการ มีผลการดําเนินงานที่เป็ นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย
ของรัฐบาลภายใต้ การบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้
การกํากับดูแลที่ดี [2]
ระบบคุ ณ ภาพ หมายถึ ง ระบบโครงสร้ างขององค์ ก ร ความรั บ ผิ ด ชอบ วิ ธี ก าร
กระบวนการและทรัพยากรที่ดําเนินการจนผลิตภัณฑ์ได้ คณ
ุ ภาพ
การประกันคุณภาพ คือ การวางระบบเพื่อเป็ นหลักประกันว่าจะมีการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่กําหนดและมีผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ ซึง่ ประกอบด้ วยการกําหนด
มาตรฐาน การวัด ผลการปฏิ บัติ และการปรับ ปรุ งแก้ ไขเมื่ อไม่มี การปฏิ บัติตามแนวทางที่
กําหนดหรื อผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
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การพัฒ นาคุณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ การใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการปรับปรุ งระบบงานเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้รับผลงาน
อย่างไม่หยุดยัง้ โดยมุง่ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
ทัง้ นี ้ กิ จ กรรมการพัฒ นาคุณ ภาพจะต้ อ งหมุน เวี ย นกัน เป็ น วงจร เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น โดยมีกิจกรรมตังแต่
้
ปรับปรุงการจัดระบบการบริ หาร และระบบการทํางานให้ มีคณ
การออกแบบระบบ วางแนวทางปฏิบตั ิ (Plan) แล้ วทาตามระบบและแนวทางปฏิบตั ิที่วางไว้
(Do) จากนัน้ ก็ ตรวจสอบการดํ าเนิ น การว่า เป็ น ไปตามระบบและแนวทางปฏิ บัติที่ วางไว้
หรื อไม่ ผลลัพท์ ที่ได้ ตรงกับเป้าหมายที่ ต้องการหรื อไม่ (Check) แล้ วย้ อนกลับมาปรับปรุ ง
แนวทางปฏิบัติ ป้องกัน ปั ญ หาปรั บ เปลี่ย นให้ ตรงกับเป้า หมายที่ ต้ องการ (Act) ตามวงจร
คุณภาพ
เครื่ องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพมีหลายอย่าง เช่น
ISO คือมาตรฐานสากลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน ISO ย่อมา
จ า ก International Standardization and Organization เ ช่ น ISO 1 4 0 0 0 เ ป็ น
มาตรฐานสากลเรื่ องของสิง่ แวดล้ อมและระบบคุณภาพ
TQM (Total Quality Management) คื อ ระบบการบริ ห ารคุณ ภาพหรื อ เทคนิ ค การ
บริ หารเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าหรื อบริการอย่างต่อเนื่อง
PSO (Thailand International Public Sector Standard Management System
and Outcomes) คือระบบมาตรฐานด้ านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ PSO
HA คื อ การประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล HA ย่ อ มาจาก Hospital
Accreditation
PMQA คือการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA ย่อมาจาก Public
Sector Management Quality Award
1.2 ความเป็ นมาของระบบคุณภาพ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและญี่ ปุ่ นเป็ นประเทศแรกๆ ที่ ให้ ความสนใจการพั ฒ นา
คุณ ภาพเพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูก ค้ า ประเทศญี่ ปุ่ นได้ มี การคัดเลื อกและมอบ
รางวัลเดมมิง (Deming Prize) ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1951 และพัฒนากลายมาเป็ นรางวัลคุณภาพของ
ญี่ ปุ่ น (Japan Quality Award) ในปี ค.ศ. 1995 ขณะที่ ป ระเทศแคนาดาได้ พัฒ นารางวัล
้ ปี ค.ศ. 1984 [3]
แคนาดา ตังแต่
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ในประเทศสหรัฐอเมริ กา รัฐสภาแห่งสหรัฐ ได้ ออกพระราชบัญญัติมลั คอล์ม บัลดริ จ
การพัฒนาคุณภาพแห่งชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ขึ ้นใน
ปี ค.ศ. 1987 โดยเน้ นในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพเพิ่มผลิตภาพ โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะพัฒนา
ธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาให้ บรรลุเป้าหมายการได้ ผลผลิตที่ มีคุณ ภาพระดับโลก ใน
ปลายปี เดียวกันสถาบัน ได้ พัฒ นาระบบการประเมินผลและการให้ รางวัล ซึ่งกลายมาเป็ น
รางวัลบัลดริจในที่สดุ [4]
ในทวีปเอเชีย นอกจากประเทศญี่ปนุ่ แล้ ว ก็มีประเทศสิงคโปร์ ที่ให้ ความสําคัญกับ
เรื่ องการพัฒนาคุณภาพ โดยรางวัลคุณภาพสิงคโปร์ เริ่มต้ นในปี ค.ศ. 1994
ประเทศไทยเริ่ มให้ ความสนใจเรื่ องการพัฒ นาคุณภาพในปี พ.ศ.2544 โดยจัดให้ มี
รางวัล คุ ณ ภาพประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) ใช้ หลัก เกณฑ์ ต ามรางวัล
พัฒนาคุณภาพแห่งชาติมลั คอล์ม บัลดริ จของประเทศสหรัฐอเมริ กา รางวัลนี ้เป็ นการมอบให้
องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ดําเนินการธุรกิจ องค์กรให้ บริ การสุขภาพ การศึกษา และ
องค์ ก รที่ ไม่ แ สวงหากํ า ไรต่ า ง ๆ ที่ มี ส มรรถนะดี ใ นระดับ ยอดประเมิ น รางวัล นี ม้ อบโดย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี ละครัง้
แนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่ มุง่ เน้ นที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยตังเป้
้ าหมายผลลัพธ์
ที่เกิดแก่ผ้ รู ับบริ การอย่างชัดเจน เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารดังกล่าว ราชการจึงมี
นโยบายให้ ดํ า เนิ น การพัฒ นาหน่ ว ยงานของรั ฐ ทุก กระทรวงทบวงกรม รวมทัง้ กระทรวง
สาธารณสุข [5] ในประเด็น คุณ ภาพของการให้ บ ริ การสาธารณสุขมี ประเด็น ปั ญ หาความ
ขัดแย้ งระหว่างแพทย์ และผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น จนมีคดีฟ้องร้ องแพทย์เพื่อเรี ยกค่าชดเชยเข้ าสู่ศาล
ยุตธิ รรมมากขึ ้น สาเหตุที่ฟ้องคดีที่มากเป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ ผลแทรกซ้ อนร้ ายแรง รองลงมาเป็ น
ความบกพร่ อ งของแพทย์ ความคาดหวังต่อ ผลสํ า เร็ จ สูง การได้ รับ ข้ อ มูล ไม่ พ อ [6] หาก
พิจารณาสาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง พบว่า เป็ นปั ญหาเรื่ องคุณภาพ การบริ หาร
จัดการโดยขาดคุณภาพมีโอกาสก่อให้ เกิดความเสียหายตามมา
ดังนัน้ องค์กรในระบบบริ การสุขภาพจึงต้ องได้ รับการพัฒนาให้ มีศกั ยภาพ และมีขีด
ความสามารถพร้ อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และนโยบายที่สําคัญด้ านสุขภาพและปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เพื่อให้ สถานบริ การสุขภาพสามารถดําเนินการอยู่ได้ อย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิท ธิ ภาพ ซึ่งอาศัยการพัฒ นาอย่างเป็ น ระบบต่อเนื่ อง เน้ น ที่ สมรรถนะในการปรั บ ตัว
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(Adaptive Capacity) ให้ นํ า ไปสู่ ก ารจั ด การเปลี่ ย นแปลง (Change Management) ด้ วย
ปั จจัยด้ านภาวะการนํา การจัดการ และเครื อข่ายให้ สร้ างผลลัพธ์ที่ดี [7]
แนวคิดที่ ว่า "คุณ ภาพคือการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า" เมื่อนํ ามาใช้ กับ
ระบบบริ การสุขภาพ ก็ มักจะผสมผสานกับเรื่ องของมาตรฐานวิชาชี พ เข้ าไปด้ วย กิจกรรม
เกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณ ภาพมี อยู่ 3 ลักษณะคือ การรักษาระดับ (คือการประกันคุณ ภาพ:
quality assurance) ก า รป รั บ ป รุ งอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Kaizen ห รื อ Continuous Quality
Improvement: CQI) และการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ าง (Reengineering) หากพิ จ ารณาว่ า
กิจกรรมหลักในเรื่ องคุณภาพจะพบว่า ทัง้ การรักษาและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่งที่
ควรจะเกิดขึ ้นควบคูก่ นั ไป โดยเริ่มต้ นที่การวางระบบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการวัด
ทบทวน ตรวจสอบ ความสําคัญ ของการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ องคือ การเน้ น ผู้รับบริ การเป็ น
ศูนย์กลาง การปรับปรุ งวิธีการทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการแก้ ปัญหา ข้ อมูล
ความคิดสร้ างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องและวัฒนธรรมองค์กร
2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ โดยดําเนินการประเมินองค์กรด้ วยตนเองตามเกณฑ์
คุณ ภาพการบริ ห ารจัดการภาครั ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)
ซึง่ มีพื ้นฐานแนวคิดเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Malcolm
Baldrige National Quality Award: MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย
(Thailand Quality Award: TQA) ที่ม่งุ เน้ นให้ องค์กรทุกระดับมาใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กร ตลอดจนมุง่ สูค่ วามเป็ นองค์กรที่เป็ นเลิศ

2.1 การพัฒนาคุณภาพตามกรอบของกฎหมาย
การปฏิรูประบบราชการภายใต้ หลักการ “การบริหารราชการต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ โดยได้ นําแนวคิดและหลักการบริ หารงานภาครัฐ
แนวใหม่เข้ ามาประยุกต์ใช้ กับระบบราชการ เพื่อให้ ภาคราชการมีสมรรถนะสูง และเป็ นกลไก
สําคัญในการพัฒนาประเทศ การนํ า “เกณฑ์ คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ” ที่ ได้ รับการ
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พัฒนาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [8] และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) มาใช้ กบั ระบบราชการ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้ [9]
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของภาครัฐให้ สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่ อให้ หน่วยงานภาครัฐนํ าไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หาร
จัดการของหน่วยงานสูร่ ะดับมาตรฐานสากล
3. เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็ นบรรทัดฐาน การติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 กํ า หนดไว้ ว่า “รัฐต้ องจัด และส่งเสริ ม การ
สาธารณสุขให้ ประชาชนได้ รับบริ การที่ได้ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง” ดังนัน้ รัฐ
จึงมีหน้ าที่ในการจัดให้ มีบริ การสาธารณสุขให้ แก่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ โดยให้ มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ หน่วยงานสาธารณสุขในภาครัฐจึงมีบทบาทภารกิจสําคัญในการที่
จะต้ องบริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด บริ ก ารสาธารณสุ ข โดยให้ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
รัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ การประเมินและพัฒนาคุณภาพในการบริ หารจัดการภาครัฐจึงเป็ น
สิง่ จําเป็ นที่จะต้ องดําเนินการ การประเมินคุณภาพ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ [10]
1. การประเมินคุณภาพจากภายในส่วนราชการ (Internal Assessment) ได้ แก่
1.1 การประเมินคุณภาพขณะดําเนินการ (On-going Review) เป็ นการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ แฝงอยูใ่ นกระบวนการตรวจสอบ เช่น การกํากับ
ดูแล การสอบทานการปฏิ บัติงาน การให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การจัด ทํ าแบบเลื อ กรายการ
(Check list) การจัด ทํ า ผลย้ อ นกลับ ของผู้รับ บริ ก าร (Customer feedback) หรื อ โครงการ
พัฒนางานด้ านการตรวจสอบภายในต่าง ๆ เพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทังนี
้ ้ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบให้ เกิดการประเมินคุณภาพในลักษณะดังกล่าว
1.2 การประเมินคุณภาพจากภายในแบบครัง้ คราว (Periodic Review) เป็ นการ
้ างเป็ น
ประเมินโดยทีมประเมินที่เป็ นบุคลากรภายในของส่วนราชการที่ได้ รับการแต่งตังอย่
ทางการ ทังนี
้ ้ ทีมประเมินต้ องประกอบด้ วยผู้ที่มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน กระบวนการ
บริ หารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี มีความเชี่ยวชาญในงานด้ านการพัฒนา
กระบวนการทํ า งาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมการปฏิ บัติ ง าน
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ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ทังนี
้ ้ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือผู้ที่ทําหน้ าที่
จัดตังและควบคุ
้
มการทํางานของทีมประเมิน
2.. การประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยหน่ ว ยงานภายนอกส่ ว นราชการ (External
Assessment) เป็ นการประเมินจากผู้ที่มีความเหมาะสมและอิสระ ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับส่วน
ราชการ และเป็ นผู้มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้ าใจในกระบวนการ
บริ หารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลที่ดี อีกทัง้ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
กระบวนการทํางาน ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้ [11]
2.1 การประเมิ น คุณ ภาพด้ ว ยตนเองโดยมี ผ้ ูส อบทานอิ ส ระภายนอก (Self–
Assessment with Independent Validation) เป็ นการประกันคุณภาพที่เพิ่มขันตอนการสอบ
้
ทานกระบวนการและผลของการประกันคุณภาพโดยผู้ที่มีความอิสระ ไม่มีสว่ นได้ ส่วนเสียกับ
ส่วนราชการ ซึ่งจะทําหน้ าที่สอบทานข้ อมูลต่าง ๆ สัมภาษณ์ รวมถึงการทดสอบแบบจํากัด
(Limited Test)
2.2 การประเมิ น คุณ ภาพโดยที ม งานภายนอก (External Review) เป็ นการ
ประเมินการประกันคุณภาพโดยทีมงานจากภายนอกที่เป็ นบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถด้ านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในและด้ านการประเมินผล
อนึ่ง มีบางองค์กรที่กฎหมายกําหนดให้ มีการตรวจประเมินคุณภาพหรื อการทบทวน
จากองค์กรภายนอก (External Peer Review) (เช่น การตรวจประเมินของกองการประกอบ
โรคศิลปะ) ประเมินเป็ นไปตามความจําเป็ นด้ านการเงิน (เช่น การตรวจประเมินของสํานักงาน
ประกันสังคม) บางองค์กรเป็ นไปตามความจําเป็ นด้ านการศึกษาและวิชาชีพ (เช่น การตรวจ
ประเมินขององค์กรวิชาชีพ) และบางองค์กรเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ (เช่น การตรวจประเมิน
เพื่ อ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ ISO การตรวจประเมิ น เพื่ อ รั บ รองคุ ณ ภาพ Hospital
Accreditation, การตรวจประเมินเพื่อให้ รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award) [12]
ตาราง 10.1 แสดงจุดเน้ นของการตรวจประเมินแต่ละหน่วยงาน
ผลลัพธ์
หน่ วยงาน
จุดเน้ น
กองการประกอบโรค
กฏกระทรวงตาม พรบ.
ใบอนุญาตดําเนินการสําหรับ
ศิลปะ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชน
(โครงสร้ างกายภายและ
กําลังคน)
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หน่ วยงาน
จุดเน้ น
สํานักงานประกันสังคม มาตรฐานโรงพยาบาล
ประกันสังคม (โครงสร้ าง
กายภาพ กําลังคน วิธีปฏิบตั )ิ
องค์กรวิชาชีพ
มาตรฐาน/จริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพ และศักยภาพ
ในการฝึ กอบรม
ISO 9000
ระบบประกันคุณภาพ
Hospital
ความมุง่ มัน่ ต่อการพัฒนา
Accreditation (HA)
คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเน้ น
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง

ผลลัพธ์
สิทธิดแู ลรักษา
ผู้ป่วย ประกันสังคม
เป็ นสถาบันสมทบ
ในการจัดการศึกษา
ได้ รับความเชื่อมัน่
ความภาคภูมใิ จ ชื่อเสียง
ได้ รับ
ความเชื่อมัน่ อาจจะมีผลต่อผู้
จ่ายเงิน
ความภาคภูมใิ จ ได้ รับความ
เชื่อมัน่ เป็ นตัวอย่างที่ดี

ความมุง่ มัน่ และสัมฤทธิ์ผลใน
การพัฒนา
สูค่ วามเป็ นเลิศ
ที่มา นายแพทย์ชมุ ศักดิ์ พฤกษาพงษ์ . แนวคิ ดในการพัฒนาคุณภาพ
Thailand Quality
Award

2.2 หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวคิ ด หลักของการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ (PMQA) เป็ น ไป
เพื่ อให้ องค์ กรภาครัฐมี ความเข้ าใจ เรี ยนรู้ และให้ ความสําคัญ กับการปฏิ บัติราชการตาม
หลักการ แนวคิด และวิธีการที่ดี สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริ หาร
จัดการ ซึง่ เป็ นเรื่ องพื ้นฐานดังเดิ
้ มเกี่ยวกับกระบวนการบริ หาร องค์กรและการจัดการ เป็ นต้ น
แต่ได้ ผ่านการพัฒนาทางวิชาการให้ สอดคล้ องกับยุคสมัยและสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป โดย
PMQA มีจุดมุ่งเน้ นที่สําคัญ คือ การนําองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ ความสําคัญกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการให้ มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัว และการพัฒนาคน มีความคิดริ เริ่ มและเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดย
อาศัยข้ อมูลสารสนเทศ และทํางานโดยมุ่งผลลัพธ์ เป็ นสําคัญ (ประโยชน์ สุขของประชาชน)
การพัฒ นาองค์กรภาครัฐให้ มีประสิทธิ ภาพ จึงดําเนิ นการตามกรอบแนวทางเกณฑ์ รางวัล
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คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายไปบรรลุการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยัง่ ยืนตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การพัฒนามาตรวัดหรื อตัวชี ้วัด (Index) เพื่อใช้ ตดิ ตามประเมินผล และนําไปสูก่ าร
ปรับปรุง
2. การประเมินองค์กรด้ วยตนเอง (Assessment) เพื่อให้ รับรู้สภาพที่เป็ นอยูข่ อง
องค์กร
3. การเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และวิเคราะห์สว่ นต่าง (Gap Analysis) จะได้
นําไปพัฒนา
4. ดําเนินการปรับปรุงระบบ (Improvement) โดยใช้ เครื่องมือปรับปรุงแก้ ไขต่างๆ
รัฐบาลได้ ม่งุ พัฒนาระบบงานเพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับ
การบริ หารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่
ดีข้างต้ น โดยนําแนวคิดและเครื่ องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ ามาในภาคราชการ ภายใต้
การประยุกต์ใช้ จากหลักการบริ หารของภาคธุรกิจ ได้ แก่ Balance scorecard การบริ หารเชิง
ยุท ธศาสตร์ การลดขัน้ ตอนการทํ า งาน การประเมิ น ความพึ งพอใจ คํ า รั บ รองการปฏิ บัติ
ราชการ ข้ อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เป็ นต้ น
เพื่อให้ องค์การภาครัฐและส่วนราชการต่างๆ สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางาน
รองรับการพัฒนาระบบงาน เป็ นกรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของ
ภาครัฐได้ อย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบให้ นําเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบงาน เริ่ มดําเนินการตามระบบคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการในปี พ.ศ. 2549 โดยประยุกต์ใช้ จากระบบคุณภาพการบริ หารภาครัฐและเอกชนของ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ผ่านระบบการประเมินให้ รางวัลคุณภาพ
ุ ภาพการบริ หารจัดการ
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ได้ นําเกณฑ์คณ
ภ า ค รั ฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) ม า ใช้ ซึ่ ง มี ที่ ม า จ า ก
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Thailand Quality Award (TQA)
เกณฑ์ PMQA โดยอาศัย ค่านิยมหลัก 11 ประการ ได้ แก่ 1. การนําองค์กรอย่างมีวิสยั ทัศน์ 2.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 3. การให้ ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4. ความ
เป็ นเลิศที่ม่งุ เน้ นผู้รับบริ การ 5. การมุ่งเน้ นอนาคต 6. ความคล่องตัว 7. การเรี ยนรู้ขององค์กร
และแต่ละบุคคล 8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 9. การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริ ง 10. การมุง่ เน้ นที่
ผลลัพธ์และการสร้ างคุณค่า 11. มุมมองเชิงระบบ จุดมุ่งหมายที่องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ
นําเกณฑ์นี ้มาใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ โดยให้ องค์กร
ดําเนินการประเมินองค์กรด้ วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA

แผนภูมิ หลักคิดค่านิยม 11 ประการ
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ภาพรวมของเกณฑ์ PMQA ให้ ความสํ า คัญ กับ หลัก การบริ ห ารจัด การ 7 หมวด
ภายหลังจากการประเมิน ตนเอง องค์ กรควรวิเคราะห์ จุดแข็ง และโอกาสในการปรับ ปรุ ง
องค์ ก ร (Opportunities for Improvement: OFIs) เพื่ อ นํ า ไปจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ในการ
ปรับ ปรุ งองค์ ก รต่อไป โดย เกณฑ์ PMQA มี จุด มุ่งเน้ น ที่ สําคัญ คื อ การนํ าองค์ ก รอย่างมี
วิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ ความสําคัญ กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการให้ มีความยืดหยุ่นคล่องตัว พัฒนาการบริ หารคนและการพัฒนา
คน มีความคิดริ เริ่ มและเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้ อมูลสารสนเทศ และทํางาน
โดยมุ่งผลลัพธ์ เป็ นสําคัญ (ประโยชน์สขุ ของประชาชน) กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัด การภาครั ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) โดยมองภาพองค์
รวมทัง้ 7 หมวด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากล
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แผนภูมิ เกณฑ์คณ
ุ ภาพและการพัฒนาภาครัฐ
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

โดยจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็ นวงจร นัน่ คือ
1. การประเมินองค์ กรด้ วยตนเอง
4. ดําเนินการปรับปรุ งองค์ กร

2. หาจุดแข็งและจุดอ่ อนในการปรับปรุ งองค์ กร
3. วางแผนปรับปรุ ง

แผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์ของระบบการดําเนินการที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ.(2558)
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องค์ ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐสาระสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก โดยจะขยายความผ่าน
คําถามที่กําหนดไว้ ให้ สว่ นราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ [13]
ส่ วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์ กร เป็ นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงาน (ข้ อมูลพื ้นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์ กบั ผู้รับบริ การและ
ผู้เกี่ยวข้ อง (ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของ
ส่วนราชการ ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ ที่กําลังเผชิญอยู่ รวมทังระบบการปรั
้
บปรุ งผลการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ (15 คําถาม)
ส่ วนที่ 2 เกณฑ์ คุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการที่ดีของส่วนราชการที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็ น เน้ นความสอดคล้ องเชื่อมโยง
และบูรณาการอย่างเป็ นระบบ (ที่ค่อนข้ างเข้ าใจยาก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการ
ดําเนินการของส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ตามหมวดของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ ทํ าให้ เห็นโอกาสในการปรับปรุ งกระบวนการของส่วนราชการ นํ าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้ วย 7 หมวด (90 คําถาม) ได้ แก่
การบริ หารจัดการภาครัฐทัง้ 7 หมวด ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
จะสัม พัน ธ์ กับ การดําเนิ น งานของภาครัฐที่ เรี ยกกัน ว่า เครื่ องมื อ การบริ หารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ และการดําเนินงานตามตัวชี ้วัดของคํา
รั บ รองการปฏิ บัติ ราชการ ทัง้ นี ้ PMQA เป็ น พื น้ ฐานของกิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห าร
จัดการที่รัฐบาลกําหนดให้ สว่ นราชการได้ ปฏิบตั ใิ นหลายปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้ [14]
1. หมวด 1 การนําองค์ กร การดําเนินการที่ผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ ได้ มีการ
จัด ทํ า วิ สัย ทัศ น์ ค่านิ ย ม เป้า ประสงค์ เพื่ อ เป็ น ทิ ศ ทางในการปฏิ บัติงานที่ ชัด เจน (SWOT
Analysis)
2. หมวด 2 การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ บาลได้ จัด ทํ า แผนการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ จะต้ องจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี ให้ สอดคล้ องเชื่อมโยงกัน รวมทังการถ่
้
ายทอดตัวชี ้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล นอกจากนีไ้ ด้ นําเทคนิคการบริ หารความเสี่ยงเข้ ามาใช้ ควบคู่กับการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์
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3. หมวด 3 การให้ ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยให้
ความสําคัญกับการเพิ่มช่องทางสําหรับรับฟั งความคิดเห็นของผู้รับบริ การหลายช่องทาง และ
หน่วยงานราชการ เน้ นการทํางานเชิงรุก เพื่อนําบริ การให้ เข้ าถึงประชาชนมากขึ ้น ทังส่
้ วนหน้ า
บริ การประชาชน ศูนย์บริ การร่วม การจัดหน่วยบริ การเคลื่อนที่ และอื่น ๆ นอกจากนี ้ยังมีการ
นําผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การมากําหนดเป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการ
ให้ บริ การ ในคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการอีกด้ วย
4. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยการจัดการระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ และเป็ นส่วนที่เป็ นพื ้นฐานสําคัญที่จะทําให้ องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้
5. หมวด 5 การมุ่ งเน้ นทรั พยากรบุคคล ทุกส่วนราชการจะมีแผนแม่บทด้ าน
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร
ที่ สอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ และการส่งเสริ ม การปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒ นธรรมและ
ค่านิยม (I AM READY) [15]
6. หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี ้ส่วนราชการการดําเนินการไป
แล้ วในหลายเรื่ อง เช่น การลดขันตอนและระยะเวลาในการปฏิ
้
บตั ิงาน การจัดทําข้ อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงด้ านขันตอนและการปฏิ
้
บตั งิ าน
7. หมวด 7 ผลลัพธ์ การดําเนินการ เป็ นหมวดที่สว่ นราชการจะได้ ตรวจสอบผล
การดําเนินการว่าได้ บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ หรื อไม่ ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
เป็ นอย่างไร ประสิทธิภาพการบริ หารงาน ผลที่เกิดขึ ้นตามตัวชี ้วัดต่าง ๆ และผลการพัฒนา
องค์ ก รซึ่ง ก็ เป็ น ผลลัพ ธ์ ต ามมิ ติ ต่ า ง ๆ ของคํ า รั บ รองการปฏิ บัติ ราชการ และตัว ชี ว้ ัด เชิ ง
กระบวนการของแต่ละหน่วยงาน
สํานัก งาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
ยกระดับ คุณ ภาพมาตรฐาน และลดขัน้ ตอนการปฏิ บัติ งานเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ จัด ให้ มี รางวัล คุณ ภาพแห่ ง ชาติ ป ระเทศไทย
(Thailand Quality Award: TQA) เช่ น เดี ย วกั บ รางวั ล คุ ณ ภาพ แห่ ง ชาติ ข องป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา[16] ต่อมา มีการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่ เป็ น
“รางวัล บริ การภาครัฐแห่ งชาติ” (Thailand Public Service Awards) เพื่ อเป็ นการยกระดับ
รางวัลคุณภาพการให้ บริ การประชาชน และส่งเสริ มให้ หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพ
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การให้ บริ การให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นมาตรฐาน และได้ รับรางวัลในระดับสากล รางวัลบริ การ
ภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้ วย 5 ประเภทรางวัล ได้ แก่ [17]
1) รางวัลการบริ การภาครัฐยอดประเมิน เป็ นรางวัลที่พิจารณาให้ กบั หน่วยงานที่มี
การพัฒนาการให้ บริ การที่มีความโดดเด่นครบทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านมาตรฐานการบริ การ ด้ าน
การบูรณาการการบริการ และด้ านนวัตกรรมการบริ การ
2) รางวัล ภาพรวมมาตรฐานการบริ ก ารที่ เป็ น เลิศ เป็ น รางวัล ที่ พิ จ ารณาให้ กับ
หน่วยงานที่ มี ก ารดําเนิ นการขยายผลการพัฒ นาคุณ ภาพ การให้ บริ การประชาชนให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการสาขา
3) รางวัลบูรณาการการบริ การที่เป็ นเลิศ เป็ นรางวัลที่พิจารณาให้ กบั หน่วยงานที่
ดําเนินการปรับปรุ งบริ การโดยอาศัยการทํางานร่ วมกันด้ วยการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหรื อภาคส่วนต่าง ๆ อันไปสูค่ ณ
ุ ภาพการให้ บริการที่ดีขึ ้น
4) รางวัลนวัตกรรมการบริ การที่เป็ นเลิศ เป็ นรางวัลที่พิจารณาให้ กบั หน่วยงานที่มี
การพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย สร้ างสรรค์ ง านบริ ก ารใหม่ วิ ธี ก ารนํ า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการให้ บริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน
5) รางวัลการพัฒนาการบริ การอย่างยัง่ ยืน เป็ นรางวัลที่พิจารณาให้ กบั หน่วยงานที่
ได้ รับรางวัลและสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย
3 ปี โดยจะเริ่ มมอบรางวัลครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2558
3. การพัฒนาคุณภาพและการรับรองโรงพยาบาล
องค์การอนามัยโลกได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้ การ
รักษาพยาบาลที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยกําหนดให้ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) เป็ นหลักพื ้นฐานที่สําคัญในระบบบริ การสุขภาพ รวมทัง้ กระตุ้นให้ เกิดการ
สร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานบริ การสุขภาพทั่วโลก [18] ในประเทศไทย สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลยังได้ กําหนดให้ การจัดการความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งใน
ตัวชี ้วัดคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ [19] เช่นเดียวกับสภา
การพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ มีกําหนดไว้ ในมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยระบุ
ว่าในโรงพยาบาลทุกระดับต้ องมีระบบบริ หารความเสี่ยง และต้ องจัดไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในระบบ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและผดุงครรภ์ขององค์กรนัน้ ๆ [20] ในหน่วยบริ การระดับปฐม
ภูมิก็ได้ มีการนํ าเรื่ องของความปลอดภัยขององค์กรมาใช้ ในการประเมินคุณภาพเครื อข่าย
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บริ การปฐมภูมิ (Primary Care Award: PCA) ในส่วนที่ 1 การบริ หารจัดการองค์กร หมวดที่ 5
การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล การสร้ างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บคุ ลากร ให้ มีสถานที่
ทํางานมี ความปลอดภัยต่อผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การและบุคลากรมีความพึงพอใจและมี
ความผาสุกในการทํางานและหมวดที่ 6 ด้ านบริ การ กระบวนการสนับสนุนให้ บริ การที่สร้ าง
คุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ [21]
3.1 แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นโยบายที่ เน้ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารได้ รั บ กลายเป็ นสิ่ ง ที่ ต้ องตระหนั ก ใน
ผู้ปฏิบตั งิ านทุกคน ส่วนหนึง่ เกิดจากบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา โดยมี
การดําเนินงานในรูปแบบและชื่อโครงการต่างๆ กัน เช่น โครงการติดดาวโรงพยาบาล โครงการ
พัฒนาระบบบริ การของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (พบส.) การ
ตรวจสอบและประกันคุณภาพการพยาบาล การพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล ระบบคุณภาพ
ISO 9000 และการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA)
เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐจะมีผ้ ูมาใช้ บริ การจํานวนมาก โรงพยาบาลของรัฐจึงมักที่
ได้ รับการร้ องเรี ยนเรื่ องปั ญหาคุณภาพบริ การค่อนข้ างมาก ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนมีค่า
รักษาพยาบาลที่แพง ประชาชนส่วนหนึ่งจึงไม่สามารถรับภาระค่าใช้ จ่ายได้ ปั ญหาคุณภาพ
บริ การของโรงพยาบาลเอกชนจะแตกต่างจากปั ญหาโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน
เข้ าใจข้ อจํากัดของโรงพยาบาลของรัฐได้ เป็ นอย่างดี จึงให้ ความสําคัญกับการลงทุนและการ
พัฒนาคุณภาพบริ การในส่วนที่เป็ นความสะดวกสบายต่าง ๆ รวมถึงการจัดระบบจูงใจเพื่อ
กระตุ้นให้ มีการปรับปรุ งพฤติกรรมการให้ บริ การของบุคลากรทางการแพทย์ แต่การลงทุนนี ้ได้
รวมกับการลงทุนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกินความจําเป็ น ได้ ทําให้ ต้นทุนการจัดบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนสูง
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือการรับรองว่าโรงพยาบาลมีการจัดระบบงานที่ดี
เอื ้อต่อการให้ บริ การได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และปลอดภัย มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้ มีคณ
ุ ภาพ
และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เหตุผลสําคัญที่ต้อง
มีมาตรฐานโรงพยาบาลก็เพื่อชี ้นําทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไปในทิศทางที่
เหมาะสม โดยใช้ เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ในการทํ า ความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หาและโอกาสพัฒ นาของ
โรงพยาบาล นอกจากนี ้ก็เพื่อที่จะให้ ทีมงานของโรงพยาบาลและผู้ประเมินภายนอก มีกรอบที่
จะเรี ยนรู้และประเมินร่วมกัน และเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณารับรองโรงพยาบาล
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การรับรองคุณ ภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) คือกลไกกระตุ้น ให้ เกิ ด
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยน และการรับรองจาก
องค์กรภายนอก การรับรองเป็ นเพียงส่วนเดียวและส่วนสุดท้ ายของกระบวนการ แต่จดุ สําคัญ
คือการกํ าหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ องของโรงพยาบาล การ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้ แก่
1. รับรองว่าโรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาคุณภาพ บุคลากรทุกคนทราบว่า
เป้าหมายอยู่ตรงไหน บทบาทของตนเองคืออะไร มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
2. รั บ รองว่ า โรงพยาบาลมี ก ระบวนการทํ า งานที่ เป็ นมาตรฐาน มาตรฐานนี ค้ ื อ
มาตรฐานของโรงพยาบาลเองโดยที่ต้องมีหลักประกันว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงเกิดขึ ้นกับผู้ป่วย
3.รับรองว่าโรงพยาบาลมีระบบตรวจสอบตนเองที่น่าเชื่อถือ ได้ แก่ การแสดงให้ เห็นว่า
มีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่วางไว้ และมีการวัดผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น มีการนําปั ญหามาทบทวน
ปรึกษากับกลุม่ ผู้เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดการแก้ ไขและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. รับรองว่าโรงพยาบาลมีการบริหารงานที่เป็ นระบบ มีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
5. รั บ รองว่ า โรงพยาบาลมี กํ า ลัง คน สถานที่ และเครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสม ความ
เหมาะสมของทรัพยากรคือความสอดคล้ องกับพันธกิจและขอบเขตของโรงพยาบาล ร่ วมกัน
การมีกระบวนการบํารุงรักษาและพัฒนาเพื่อให้ ใช้ ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การรั บ รองคุณ ภาพโรงพยาบาลจะต้ อ งครอบคลุม ไปถึ งการพัฒ นาคุณ ภาพของ
โรงพยาบาลด้ วย และการรับรองเป็ นเพี ยงส่วนเล็กๆ ส่วนเดียวในขัน้ ตอนส่วนสุดท้ ายของ
กระบวนการ
3.1.1 เหตุผลของการรั บรอง
รู ปแบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้ เริ่ มเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ และกลายเป็ นรู ปแบบหลักที่ได้ รับการสนับสนุนทางนโยบาย จนมีการจัดตัง้
สํานักงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) [22] แนวคิดและมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เป็ นมาตรฐานสํ า หรั บ โรงพยาบาลสํ า หรั บ การสร้ าง
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [23]
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
แต่งตังขึ
้ ้นคณะกรรมการ ให้ เป็ นผู้ตดั สินให้ การรับรองโรงพยาบาล ผ่านการพิจารณาข้ อมูลที่
ได้ รับจากผู้ประเมินภายนอก ลักษณะของการรับรองมีดงั นี ้ [24]
- รับรอง 2 ปี สําหรับโรงพยาบาลที่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในมาตรฐานได้
ครบถ้ วน บริ ก ารส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในระดับ ดี ไม่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ชัด เจน มี ห ลัก ฐานของความ
พยายามในการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ไม่รับรอง สําหรับโรงพยาบาลที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานโรงพยาบาลได้
ครบถ้ วน ยังมีความเสี่ยงปรากฎอย่างชัดเจน
3.1.2 มาตรฐานการรั บรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Standards) คือกรอบหรื อข้ อกําหนดที่จะใช้ ในการ
ประเมินโรงพยาบาลว่าสมควรให้ การรับรองหรื อไม่ มาตรฐานโรงพยาบาล โดยทั่วไปอาจ
จัดแบ่งมาตรฐานเป็ น 3 ประเภท คือ
1. มาตรฐานเชิงโครงสร้ าง ซึ่งรวมทังโครงสร้
้
างทางกายภาพ กําลังคน และระบบ
คุณภาพ
2. มาตรฐานเชิงกระบวนการ เป็ นการกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ อง
ซึง่ แต่ละโรงพยาบาลจะเป็ นผู้กําหนดเองให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของตน
3. มาตรฐานเชิงผลลัพธ์ เป็ นการกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
มาตรฐานโรงพยาบาลโดยภาพรวมแบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ
1 การนําองค์กร
2. องค์ ป ระกอบของคุณ ภาพในระดับ องค์ ก ร ได้ แ ก่ โครงสร้ างทางกายภาพ
สิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย ระบบข้ อมูลข่าวสาร การพัฒนากําลังคน องค์กรวิชาชีพ และ
การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อ
3. องค์ ประกอบของคุณ ภาพในแต่ละหน่วยย่อย/กลุ่มผู้ป่วย ได้ แก่ การกํ าหนด
เป้าหมายระยะยาวร่วมกัน การจัดองค์กร การบริ หารกําลังคน การพัฒนากําลังคน การจัดทํา
แนวทางปฏิบตั งิ านที่เป็ นมาตรฐาน อาคารสถานที่ เครื่ องมือ ระบบงาน และกิจกรรมคุณภาพ
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3.1.3 การบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรมความปลอดภัย
การบริ หารความเสี่ยงเกิดขึ ้นเพื่อการจํากัดและควบคุมผลกระทบ และเพื่อลดโอกาส
และปริ มาณความสูญเสียที่จะเกิดขึ ้น ขณะเดียวกัน การเพิ่มวัฒนธรรมความปลอดภัยจะทํา
ให้ งานบริ การมีคณ
ุ ภาพขึ ้นและเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
1. การบริ หารความเสีย่ ง
ความเสี่ยง (risk) คือโอกาสที่ จะประสบกับความสูญ เสียหรื อสิ่งที่ ไม่พึงประสงค์
โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียต่อ ร่ างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความสูญเสียต่อร่ างกาย
การบาดเจ็บ การได้ รับอันตราย การเกิดภาวะแทรกซ้ อน การเสียชีวิต ดังนี ้
1. ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical risk) เช่น หกล้ ม ตกเตียง ติดเชื ้อ การตัด
อวัยวะผิดพลาดหรื อไม่จําเป็ น การทําร้ ายร่างกาย
2. ความเสี่ยงทางอารมณ์ (Emotional risk) เช่น การทําร้ ายจิตใจ การทําให้ อบั
อาย
3. ความเสี่ยงทางสังคม (Social risk) เช่น สิทธิผ้ ปู ่ วย (เช่น การเปิ ดเผยผู้ป่วยต่อ
หน้ า ผู้อื่ น การรั ก ษาความลับ ของผู้ป่ วย) การจัด การด้ า นเศรษฐกิ จ (เช่ น
ผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ )
4. ความเสี่ ย งทางจิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual risk) เป็ นสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ความเชื่ อ
ความรู้สกึ มัน่ คงของบุคคล
กระบวนการบริ หารความเสี่ยง (risk management process) ประกอบด้ วย การ
ค้ นหาความเสี่ ย ง การประเมิ น ความเสี่ ย ง การจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง การประเมิ น ผล
กระบวนการทัง้ หมด ระบบบริ หารความเสี่ยง (risk management system) คือการประสาน
เชื่อมโยงกิจกรรมบริหารความเสี่ยงทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความ
เสี่ยง ได้ แก่
1. การประกันและพัฒนาคุณภาพ
2. การป้องกันและควบคุมการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
3. การป้องกันอัคคีภยั /อุบตั ภิ ยั และการรักษาความปลอดภัย
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
5. ระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์
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แผนภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่มา นายแพทย์อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ลุ . HA หน้ า 13 [25]
ขัน้ ตอนในการบริ หารความเสี่ยง คือการค้ นหาความเสี่ยง การประเมิน หรื อการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การดําเนินการป้องกัน และการจัดการเมื่อเกิดความสูญเสีย
การค้ นหาความเสี่ ย ง มี ทั ง้ เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ การค้ นหาเชิ ง รุ ก คื อ การสํ า รวจ
สิง่ แวดล้ อม การวิเคราะห์ระบบงาน และการทบทวนปั ญหาที่ผ้ อู ื่นประสบ การค้ นหาเชิงรับคือ
การทบทวนต่าง ๆ ภายใน โรงพยาบาล การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ มีตรวจ
ประเมิน โรงพยาบาล การวิเคราะห์รายงานอุบตั กิ ารณ์และคําร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้น สิง่ ที่จะช่วยให้
ความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยลดลงคือ
1. การปฏิบตั ติ ามสิทธิผ้ ปู ่ วย
2. การสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ปอ้ งกันความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารหรื อ
ให้ ข้อมูล
3. การมีเวชระเบียนที่สมบูรณ์ และ
4. การรักษาศักดิศ์ รี ของแพทย์และผู้ร้องเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา
กิ จกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงอาจจะทํ าโดยแยกจากการประกัน คุณ ภาพหรื อทํ า
ร่ วมกัน ไป ขึน้ อยู่กับการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยงและความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ ในแต่ละ
องค์กร
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การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management: RM) จะมี ลัก ษณะการดํ า เนิ น งานที่
คล้ ายและมีบางส่วนซํ ้าซ้ อน กับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) แต่การบริ หาร
ความเสี่ยงจะมีขอบเขตกว้ างกว่า เพราะมุง่ ป้องกันความสูญเสียในทุกแง่มมุ ส่วนที่เหมือนกัน
ระหว่าง RM กับ QA ได้ แก่
1. เครื่ องมือและเทคนิคที่ใช้ ตดิ ตามผลลัพธ์ของการดูแลรักษาผู้ป่วย
2. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ เจ้ าหน้ าที่
3. กลไกเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผ้ ปู ่ วย
4. การสื่อสารและความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพ
5. การคํานึงถึงคุณภาพ ความทันเวลา ความคุ้มค่า
6. เป้าหมายที่เน้ นความปลอดภัยของผู้ป่วย
แนวทางการวิเคราะห์ สาเหตุราก
การวิ เคราะห์ ส าเหตุ ร าก (Root Cause Analysis) มี ลัก ษณะเป็ นกระบวนการที่
พยายามชี ้ให้ เห็นปั จจัยสาเหตุหรื อปั จจัยพื ้นฐานที่ทําให้ การปฏิบตั งิ านตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
รวมถึงเหตุการณ์ความผิดหลาดที่เกิดขึ ้น
ตาราง 10.2 ตัวอย่างความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยง
การให้ เลือดผิด
คน

การวิเคราะห์สาเหตุราก (Root causes)
1. กระบวนการเจาะเลือด ไม่ได้ ระบุตวั
ผู้ป่วยเจาะเลือดผิด
คนผู้ป่วยเด็กแรกเกิดมีขนาดรูปร่างและ
นํ ้าหนักตัวที่ใกล้ เคียงกัน อยูใ่ น
Incubator เหมือนกัน
2. ขาดการปฐมนิเทศให้ แก่บคุ ลากรที่
ขึ ้นปฏิบตั งิ านบุคลากรที่ขึ ้นปฏิบตั งิ าน
ไม่ได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอกับกิจกรรมที่
ปฏิบตั ิ
3. ปั ญหาการสื่อสาร มีการยืนยันว่า
เจาะเลือดถูกต้ อง แต่ที่จริ งไม่ถกู ต้ อง
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แนวทางป้องกันความเสี่ยง
1. จัดทําแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
เตรี ยมและให้ เลือดเทียบกับ
แนวทางของสภากาชาดไทย
2. จัดทําแนวทางปฏิบตั ขิ อง
โรงพยาบาล
3. สื่อสารให้ เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างครอบคลุม
4. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยง
การให้ ยา
ผิดพลาด

การวิเคราะห์สาเหตุราก (Root causes)
เกิดจากระบบยา
1 การเก็บยาที่หน่วยงานเก็บผิดที่ไม่ได้
ตรวจสอบก่อนเก็บและหลังเก็บ
2 จัดเตรี ยมยาโดยไม่มีการ ตรวจสอบ
3 ไม่ตระหนักอาการข้ างเคียงที่เกิดขึ ้น
4 ขวดแก้ วที่บรรจุขนาดเท่ากัน 1000 ml
นํ ้ายาใสและสีเดียวกัน
เกิดจากบุคลากร
• ต้ องให้ การบริ การหลายประเภททั้งฉีด
วัคซีน ดื่มสารละลายกลูโคส ทั้ง
ผู้รับบริ การใหม่ ANC ราย/วันและ
ผู้รับบริ การที่ต้องดูแลต่อเนื่อง 40 ราย/
วัน และผู้รับบริการจะต้ องเดินไปมา
ระหว่างห้ องฝากครรภ์กบั ห้ อง LAB
• ผู้ปฏิบตั งิ านในวันนั้นมีจํานวนไม่
เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรเข้ ารับการ
อบรมจํานวน 2 คน ประชุม 1 คน ลา
ป่วย 1 คน ทําให้ บคุ ลากรต้ องไปช่วยจุด
บริ การจุดอื่นด้ วย

แนวทางป้องกันความเสี่ยง
1. ทบทวนแนวทางการให้ ยา
ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ
2. จัดทําแนวทางการให้ ยา
3. ติดตามผลการปฏิบตั ติ าม
แนวทาง
4. เฝ้าระวังความคลาดเคลื่อน
ทางยา

ดัด แปลงจาก นายแพทย์ อ นุส รณ์ ตานี พัน ธ์ การบริ ห ารความเสี่ ย งและวัฒ นธรรมความ
ปลอดภัยในบริ การสุขภาพ หน่วยโรคทางเดินหายใจและวัณโรค [26]
การประเมินระดับผลกระทบ
ในการทํางานมีสิ่งที่เป็ นอันตรายอะไรบ้ าง จะมีวิธีการประเมินอย่างไร และจะต้ อง
จัดการปั ญหา คือป้องกันควบคุมอย่างไร การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยง มี 3 รู ปแบบ
คือ
1. วิ เคราะห์ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ แต่ ล ะครั ง้ เพื่ อ ค้ นหาสาเหตุ แ ละการแก้ ไขที่
เหมาะสม เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) เช่น การให้ ยา
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ผิดรุ นแรง ซึ่งการเตรี ยมยาโดยไม่มีการตรวจสอบหรื อขวดแก้ วที่ บรรจุขนาด
เท่ากัน 1000 ml นํ ้ายาใสและสีเดียวกัน (look alike) เป็ นต้ น
2. วิเคราะห์มมุ มองโดยรวม เพื่อดูโอกาสและความสูญเสียที่จะเกิดขึ ้น เช่น ความ
เสี่ยงทางคลินิกเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ความเสี่ยงที่ รุนแรง (Sentinel event) ซึ่งเป็ น เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดที่ เกิ ดขึน้
เป็ นอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อร่ างกายหรื อจิตใจ เช่น การสูญเสียแขนขา หรื อ
อวัยวะสําคัญอย่างถาวร การกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง หรื อเหตุการณ์
ร้ ายแรงถึงเสียชีวิต จําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขโดยด่วน
3. การตรวจสอบทังองค์
้ กรเพื่อดูระบบงานหลักขององค์กร
การวัดผลกระทบทัว่ ไปของความเสี่ยง มีตงแต่
ั ้ ระดับ A-I [27]
ระดับ A หมายถึง เหตุการณ์ ฯ เกื อบพลาด (near miss) ไม่มีผลกระทบเฝ้าระวัง
ป้องกันได้ ทนั ก่อนเกิดเหตุ
ระดับ B หมายถึง เกิดเหตุการณ์ฯ แต่ยงั ไม่มีผลกระทบ
ระดับ C หมายถึง เกิดเหตุการณ์ฯ มีผลกระทบเพียงเล็กน้ อย
ระดับ D หมายถึง เกิดเหตุการณ์ฯ มีผลกระทบปานกลาง
ระดับ E หมายถึง เกิดเหตุการณ์ฯ มีผลกระทบรุนแรง
ระดั บ E หมายถึ ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเกิ ด ขึ น้ และเป็ นอั น ตรายต่ อ ผู้ ป่ วย
เพียงชัว่ คราว รวมถึงจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาหรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
ระดั บ F หมายถึ ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเกิ ด ขึ น้ และเป็ นอั น ตรายต่ อ ผู้ ป่ วย
เพียงชัว่ คราว รวมถึงจําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาในร.พ. หรื อยืดระยะเวลาในการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลออกไป
ระดับ G หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ ้นและเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวร
ระดับ H หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ ้นและเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยจนเกือบ
ถึงแก่ชีวิต (เช่น แพ้ ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้ น)
ระดับ I หมายถึง มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ ้นและเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วย
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เนื่องจากบริ การสุขภาพมีเรื่ องจิตใจและอารมณ์ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง และเป็ นที่รวมของ
วิชาชีพที่หลากหลาย การดูแลจิตใจและอารมณ์ ของผู้ป่วย เครื่ องมือสําคัญในการทํางานคือ
อารมณ์ ของผู้ให้ บริ การ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรื อภาวะแทรกซ้ อน การเปลี่ยนแปลง
อาการ/ความรุ นแรง ต้ องใช้ ความรู้ ประสบการณ์ ดุลยพิ นิจ การพัฒ นาคุณ ภาพก่อให้ เกิ ด
พฤติกรรมบริ การสู่ความเป็ นเลิศ (Excellemce Service Behaviour: ESB) พฤติกรรมบริ การ
เป็ นรู ปแบบของมนุษยสัมพันธ์ (กิริยามารยาท ความกระตือรื อร้ น ความมีนํ ้าใจ การพูดจา สี
หน้ าท่าทาง) ที่ผ้ ใู ห้ บริการแสดงต่อผู้รับบริการ ตลอดกระบวนการของบริการ รวมถึง [28-29]
- สิ่งที่ผ้ ปู ่ วยและญาติจะได้ รับ คือ ได้ รับบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่เสี่ยงต่อการดูแล
รักษาที่ไม่ได้ มาตรฐาน
- สิ่งที่ สังคมจะได้ รับ คือ มี ความเชื่ อมั่น ในระบบบริ การสุขภาพว่าสามารถให้
ความไว้ วางใจได้
- สิ่งที่ผ้ บู ริ หารจะได้ รับ คือ มีความสบายใจในการบริ หาร มีเวลาที่จะคิดพัฒนา
ในภาพกว้ างโดยไม่ต้องเสียเวลาคอยแก้ ปัญหาในแต่ละวัน
- สิ่งที่องค์กรผู้จ่ายเงินจะได้ รับ คือ การมีข้อมูลในการคัดเลือกโรงพยาบาล หรื อ
พิจารณาระดับการจ่ายเงินที่เหมาะสม
- สิ่งที่ องค์กรวิชาชีพจะได้ รับ คือ มาตรฐานหรื อข้ อกําหนดต่าง ๆ จะได้ รับการ
นําไปปฏิบตั ิ
ดังนัน้ พฤติกรรมบริ การที่เป็ นเลิศ จึงเป็ นการอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริ การหรื อ
รู ปแบบของมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลพึงปฏิบตั ิต่อผู้มารับบริ การซึ่งจะ
ทําให้ ภาพรวมของคุณภาพบริการสุขภาพเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
2. วัฒนธรรมความปลอดภัย
อนึง่ การลดความเสี่ยงอาจจัดได้ โดยสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety culture)
โรงพยาบาลที่มีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยเพื่อผู้ป่วย บุคลากรทุกคนจะให้ ความสําคัญด้ าน
ความปลอดภัย ระหว่ า งย้ า ยผู้ ป่ วย หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จะมี ค วามร่ ว มมื อ กัน ดี ร วมทัง้ การ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล การส่งต่อปั ญหาความปลอดภัยระหว่างเปลี่ยนเวร และรู้ สึกได้ ว่าผู้บริ หาร
เห็นว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นเรื่ องสําคัญสูงสุด อย่างไรก็ตาม การสร้ างวัฒนธรรม ต้ อง
ใช้ เวลา ต้ องเพาะบ่ม ต้ องสั่งสม วัฒ นธรรมเกิ ดจากการเรี ย นรู้ ร่ วมกัน ในคุณ ค่าของสิ่งที่
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กระทํ าลงไป เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดของแต่ละคน และค่อยๆ เกิ ดความเห็ นพ้ องขึน้
ภายในองค์ ก ร การวางระบบเกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ไม่ พ อที่ จ ะสร้ างหลัก ประกัน ความ
ปลอดภัยได้ คุณภาพที่แท้ จริ งมาจากการกระทําด้ วยใจ คุณภาพที่ยงั่ ยืน คือ การทําจนเป็ น
้ บมาหล่อหลอมทุกคนในองค์กร สิ่ง
วัฒนธรรม ทําเป็ นเรื่ องปกติประจําทําจนวัฒนธรรมนันกลั
ที่จําเป็ นต้ องมีควบคูก่ นั คือ วัฒนธรรมความปลอดภัย [30]
องค์กรที่สร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้นได้ จะช่วยให้ องค์กรนันมี
้ ภูมิค้ มุ กัน
ทําให้ สามารถตรวจจับ ป้องกัน และแก้ ปัญหาที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และผู้ปฏิบตั ิงานได้ ดี
ขึน้ คุณ ภาพที่ แท้ จริ งมาจากการกระทํ าด้ วยใจ การมี วัฒ นธรรม เป็ น ความยั่งยื น ของการ
พัฒนา ไม่ต้องมีใครมาควบคุมกํากับ ไม่ต้องมีใครมาคอยบอก ทําเป็ นเรื่ องปกติประจํา จน
วัฒนธรรมนันกลั
้ บมาหล่อหลอมทุกคนในองค์กร การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย ผู้ปฏิบตั ิ
ในหน่วยงานควรที่จะมีการดําเนินการ ดังนี ้ [31]
- ทบทวนปั ญหาที่พบระหว่างการทํางาน
- การส่งเวรเรื่ องของปั ญหา และ การแก้ ไข
- วิธีการบันทึก และ รายละเอียดที่ต้องบันทึก
- ทบทวนปั ญหา และ กําหนดความรุนแรง
- วิธีการดําเนินการแก้ ปัญหา
- การสร้ าง และ ทบทวนระบบ
- มีการสื่อสารในเรื่ องความเสี่ยงต่าง ๆ ระหว่างเวร
- มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย ในเรื่ องความปลอดภัย
- มีการจัดอบรมความรู้ เรื่ องความปลอดภัย และ การจัดการความเสี่ยง เป็ น
ระยะ
- มีทีมผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ
- มีการสื่อสารเรื่ องความปลอดภัยออกไปอย่างกว้ างขวางทัว่ ทังองค์
้ กร
- มีการตอบสนองแบบไม่กล่าวโทษ เมื่อพบ และ มีการรายงานความผิดพลาด
- มีการจัดให้ ผ้ ปู ่ วย และ ญาติ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบความปลอดภัย
สรุ ป วัฒนธรรมความปลอดภัยคือ สิ่งที่ทําแล้ วเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และ
เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งเป็ นความเชื่อที่เป็ นทิศทางเดียวกัน และทุกคนมีความเชื่อก่อน ปฏิบตั ิจนเป็ น
นิสยั
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3.2 กระบวนการรับรองคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเกิดจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการมาเป็ น
ลําดับ จากการเปลี่ยนที่เน้ นในการทํางานของแพทย์มาสูจ่ ดุ เน้ นของการทํางานร่วมกันระหว่าง
วิชาชีพต่างๆ มาตรฐานชุดแรก 4 ใน 5 ข้ อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับแพทย์โดยตรง แต่ในปั จจุบนั ได้
ให้ ความสําคัญกับเรื่ องการทํางานเป็ นทีมและการเป็ นลูกค้ าภายในระหว่างกัน นอกจากนี ้การ
เปลี่ยนจากจุดเน้ นเรื่ องโครงสร้ างและเอกสาร มาสู่การเน้ นกระบวนการและผลลัพธ์ โดยให้
ความสําคัญของโครงสร้ างและเอกสารน้ อยกว่าการพัฒ นากระบวนการทํางาน เมื่อพัฒนา
โครงสร้ างและระบบเอกสารจนสมบูรณ์ แล้ วก็ยงั ไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามต้ องการ สําหรับประเทศ
ไทยซึง่ โครงสร้ างและระบบเอกสารยังมีข้อด้ อยอยู่มาก ก็จําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาควบคูก่ นั
ไป ยิ่งกว่านันยั
้ งมีการเปลี่ยนจากการเน้ นที่ตวั ผู้ปฏิบตั ิงานมาสู่การเน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง
เดิมนันยึ
้ ดเอามาตรฐานของวิชาชีพหรื อความสะดวกสบายของผู้ทํางานเป็ นหลัก แต่แนวโน้ ม
ใหม่คือการศึกษาความต้ องการ (need) ของผู้ป่วย นํ าเอามาตรฐานวิชาชี พ มาตอบสนอง
ความต้ อ งการเหล่ า นัน้ และท้ ายสุด เป็ น การเปลี่ ย นจากกระบวนการตรวจสอบมาเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ การตรวจสอบทํ าให้ บ รรยากาศรู้ สึก น่ ากลัว ปิ ด บังจุด อ่อน ในขณะที่
้ วนําผลมาเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ คือการวิเคราะห์จุดอ่อนและปรับปรุ งจุดอ่อนเหล่านันแล้
ร่วมกัน [32] กระบวนการรับรองคุณภาพ เกิดจากการประเมินคุณภาพ คือ
1. การประเมินตนเองโดยการตรวจสอบระบบงานและสิ่งที่ปฏิบตั ิกบั ข้ อกําหนด
ในมาตรฐานโรงพยาบาล ซึง่ จะทําโดยโรงพยาบาล
2. การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
3. การประเมินหลังการรับรอง
3.2.1 การประเมินคุณภาพโดยโรงพยาบาล (Self Assessment)
การประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบความก้ าวหน้ าในการพัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ
ความพร้ อมที่ จ ะได้ รั บ การประเมิ น และรั บ รองจากภายนอก การประเมิ น ตนเองของ
โรงพยาบาลควรประเมินโดยทีมที่เกี่ยวข้ อง โดยควรครอบคลุมการประเมินเพื่อค้ นหาโอกาส
พัฒนา การตรวจประเมินเพื่อสังเกตการปฏิบตั ิงานจริ ง การทบทวนแนวคิด แนวทางปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิงานจริ ง และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น เพื่อนําไปสู่การแก้ ปัญหาและพัฒนาวิธีการทํางาน
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อย่างต่อเนื่อง การใช้ แบบประเมินตนเองเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ระบบงานตามข้ อกําหนดใน
มาตรฐานโรงพยาบาล
การประเมิ น ตนเองเป็ น ขัน้ ตอนสําคัญ ของการพัฒ นาคุณ ภาพ และเป็ น ขัน้ ตอนที่
เชื่อมต่อกับการรับรองคุณภาพ ในความหมายที่กว้ าง การประเมินตนเอง ได้ แก่ [33]
1. การประเมินสถานการณ์ ทงั ้ ภายในและภายนอกเพื่อกําหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนา
2. การประเมินเพื่อค้ นหาความเสี่ยงและโอกาสพัฒนา
3. การประเมินเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของการพัฒนา
4. การประเมินความพร้ อมก่อนการประเมินและรับรองจากภายนอก
สํ า หรับ การประเมิ น ความพร้ อมก่ อนการประเมิ น และรั บ รองจากภายนอก อาศัย
ข้ อกํ า หนด หรื อ มาตรฐานโรงพยาบาลซึ่ ง ผู้ ประเมิ น ภายนอก (surveyor) จะนํ า มาใช้
เช่นเดียวกัน การประเมินตนเองและส่งให้ ผ้ ปู ระเมินภายนอกได้ ศกึ ษาก่อนจะทําให้ ผ้ ปู ระเมิน
ภายนอก ทํ า ความรู้ จัก กับ โรงพยาบาลล่ว งหน้ า การรั บ รองคุณ ภาพตามแนวคิ ด ว่ า เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้นนจะให้
ั้
ความสําคัญกับการประเมินตนเองค่อนข้ างสูง โดยถือว่าผู้ประเมิน
ภายนอกเป็ น เพี ย งผู้ที่ มี ยื น ยัน (verify) ผลการประเมิ น ตนเองเท่ านัน้ แบบประเมิ น นี จ้ ะมี
ลักษณะปรนัยผสมอัตนัย กล่าวคือในแต่ละประเด็นจะมีข้อเลือกให้ ตงั ้ แต่ (0) คือไม่มีการ
ปฏิบตั ิ ถึง [5] คือปฏิบัติได้ จนเป็ นแบบอย่างที่ดีและมีหลักประกันว่าจะมีการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่ อง แบบประเมินนี จ้ ะช่วยให้ สมาชิกของหน่วยงานเกิ ดกํ าลังใจว่าได้ พัฒ นาคุณ ภาพ
มาถึงระดับหนึ่งแล้ ว และยังเห็นช่องทางว่าขันต่
้ อไปควรจะทําอะไรต่อ สิ่งที่ควรเข้ าใจในการใช้
แบบประเมิน ตนเองคื อ หน่ วยงานควรจะเล่ากิ จกรรมที่ ได้ กระทํ าจริ งออกมาให้ มากที่ สุด
พร้ อมทัง้ วิ เคราะห์ จุด แข็ งจุด อ่อ นของสิ่ ง ที่ ทํ า ลงไป หามาตรการในการรั ก ษาจุด แข็ง หรื อ
นําไปใช้ ประโยชน์ให้ มากขึ ้นวางแผนปรับปรุ งในส่วนที่เป็ นจุดอ่อนให้ เห็นเป็ นรู ปธรรมและลง
มือทําทันที
ทัง้ นี ้ คุณ ภาพของบริ ก ารครอบคลุม ประเด็ น ความต่อ เนื่ อ งของบริ ก าร ทํ า ให้ ก าร
พัฒ นาคุณ ภาพบริ ก ารต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น การพัฒ นาระบบส่ ง ต่ อ และการพัฒ นา
คุณภาพของโรงพยาบาลระดับอื่นๆ ในเครื อข่ายด้ วย ทําให้ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพบริ การ
ของแต่ละโรงพยาบาลหรื อแต่ละโรงพยาบาลต้ องขยายเป็ นการพัฒ นาคุณภาพบริ การของ
ระบบบริ การสุขภาพโดยรวม เพื่อสร้ างหลักประกันคุณภาพของบริการตลอดกระบวนการดูแล
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สุข ภาพ การผลัก ดัน ให้ เกิ ด กระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพบริ ก ารทัง้ เครื อ ข่ า ยโรงพยาบาล
(provider network) จะเป็ น แนวโน้ มของกระบวนการพัฒ นาคุณ ภาพระยะต่อไป และเป็ น
กระบวนการที่หนุนเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพของแต่ละโรงพยาบาลด้ วย
เนื่องจากการประเมินในปั จจุบนั มีแนวคิดว่า การพัฒนาคุณภาพจะเน้ นการปรับปรุ ง
้ ่อกันว่า 3 ใน 4 เกิดจากความผิดพลาด
ระบบงานมากกว่าการค้ นหาผู้ทําผิด ซึ่งแต่เดิมนันเชื
ของตัวบุคคล แต่เมื่อมีการทบทวน ปั ญหาความผิดพลาดอย่างลึกซึ ้งแล้ วกลับพบว่า 3 ใน 4
เป็ นปั ญหาจากระบบงาน การมาทบทวนร่ วมกันเพื่อหาโอกาสปรับปรุ งระบบงานจึงเป็ นการ
สร้ างเกราะคุ้มครองตัวผู้ปฏิบตั งิ านทุกฝ่ าย
1) แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (Clinical Pratice Guideline)
แนวทางการดูแลรั ก ษาผู้ป่ วยคื อสิ่งที่ จะช่วยให้ ผ้ ูให้ บ ริ การตัดสิน ใจได้ ดีขึน้ อี ก ทัง้
อาจจะช่วยในการประสานงานหรื อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วย แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยอาจจะอยู่
้ ว่าโรงพยาบาล มีจดุ ยืนอย่างไรในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้ วยภาวะ
ในรูปแบบของข้ อความสันๆ
ใดภาวะหนึ่ง (policy statement) อาจจะอยู่ในรู ปของการแสดงขัน้ ตอน หรื อแผนผัง (flow
chart) ซึ่งจะช่วยให้ ตัดสิน ใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติได้ ง่ายขึน้ หรื ออาจจะอยู่ในรู ป ที่
ซับซ้ อน เช่น clinical pathway / CareMap ซึ่งเป็ นแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุก
ด้ าน การเลือกใช้ รูปแบบต่าง ๆ ของดูแลรักษาผู้ป่วยที่ เหมาะสม และการมีส่วนร่ วมในการ
จัดทํา มีสว่ นสําคัญต่อความสําเร็ จในการนําไปใช้
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยอาจจะแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับหรื อ มาตรฐานหรื อสิ่งที่
พึงทํา (standard) แนวปฏิบตั ิหรื อสิ่งที่ควรทํา (guideline) และ สิ่งที่เลือกว่าจะทําหรื อไม่ทําก็
ได้ (option) การจะกํ า หนดว่ า อะไรควรเป็ นแนวทางในระดั บ ใดขึ น้ กั บ หลั ก ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific evidence) และ ความเห็นร่ วมของกลุ่ม หลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ จาก
การสังเคราะห์ผลการทดลองหลายๆชิ ้นเข้ าด้ วยกัน
2) การทบทวนในกลุม่ เพื่อน (Peer Review)
การทบทวนในกลุ่มเพื่อนอาจจะทําได้ ในทุกวิชาชีพ หรื อร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่าง
ๆ การทบทวนในกลุม่ เพื่อนอาจจะมีรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างในวิชาชีพแพทย์เพื่อให้ เห็น
ความจําเป็ นที่ชดั เจน บางรู ปแบบอาจจะเป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิกนั อยู่แล้ ว เช่น แพทย์นําปั ญหาของ
ผู้ป่วยมาปรึ กษากันในกลุ่มแพทย์ หากเพิ่มการบันทึกสรุ ปผลไว้ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่
ถาวร หรื อเพื่ อการเรี ยนรู้ ในอนาคต ก็ จะได้ ประโยชน์ มากขึน้ บางรู ปแบบอาจจะเคยมีการ
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ปฏิบตั ิกันอยู่ แต่ทําในบรรยากาศที่ไม่น่าร่ วม เช่น M-M Conference [34] ซึ่งเน้ นการพิสจู น์
ความรู้ที่ถกู ต้ องมากกว่าการหาโอกาสพัฒนาระบบ และทําให้ เกิดความเครี ยด ในการเข้ าร่วม
เนื่ องจากผู้รับผิดชอบเป็ น เสมื อนผู้กระทํ าผิด หากสามารถเปลี่ยน M-M Conference ให้ มี
บรรยากาศในเชิงบวกมากขึ ้น จะทําให้ เกิดประโยชน์มากขึ ้น บางรูปแบบอาจจะเป็ นเรื่ องง่ายๆ
แต่ถกู ละเลยไป เช่น การสุม่ เวชระเบียนขึ ้นมาสัก 2-3 ฉบับ แล้ วทบทวนว่ามีอะไรที่เราสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วยได้ ดีขึ ้น บางรูปแบบอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้ อน เช่น การ
กําหนดเกณฑ์ สําหรับทบทวนคุณภาพในแต่ละโรค และทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยจํานวน
หนึง่ เพื่อดูแนวโน้ มของปั ญหา
ผลของของกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยส่งเสริมหลักการสําคัญในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย ที่เน้ นการให้ อิสระแก่แพทย์ผ้ รู ับผิดชอบในการใช้ ดลุ ยพินิจตัดสินใจสัง่ การตรวจรักษา
ความอิสระดังกล่าวจะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องควบคูไ่ ปกับการมีหลักประกันว่าแพทย์จะมีความรู้และ
มีการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเหมาะสม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จะช่วยสร้ างหลักประกันว่าบุคลากร
แต่ละคนมีกระจกสะท้ อนความรู้ และการใช้ ดลุ ยพินิจที่เหมาะสม
3.2.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Review/Survey)
การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกมี 3 ลักษณะ คือ การประเมินความพร้ อมของ
โรงพยาบาล การประเมินเพื่อพิจารณารับรอง และการประเมินหลังการรับรอง
1. การประเมินความพร้ อมของโรงพยาบาล เป็ นการประเมินเพื่อดูว่าโรงพยาบาลได้
ดําเนินการพัฒ นาคุณ ภาพตามข้ อกํ าหนดในกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลได้ ครบถ้ วนแล้ ว
หรื อไม่ มีประเด็นความเสี่ยงที่ชดั เจนหลงเหลืออยูห่ รื อไม่ โรงพยาบาลจะขอให้ มีการทําสํารวจ
ก่ อ นต่ อ เมื่ อ ผลการประเมิ น ตนเองอยู่ใ นระดับ ที่ มั่น ใจว่ า ได้ มี ก ารพัฒ นาตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลในประเด็นสําคัญๆ ครบถ้ วน ผลการประเมินในขันตอนนี
้
ค้ ือการให้ คําแนะนํา
เพื่อให้ โรงพยาบาลนําไปปรับปรุ ง การประเมินความพร้ อมอาจจะทําเป็ นระยะๆ หลายครัง้
จนกว่าจะมัน่ ใจว่าโรงพยาบาลมีความพร้ อมเต็มที่สําหรับการประเมินเพื่อรับรอง
2. การประเมิน เพื่ อพิ จารณารับ รอง คื อการไปรั บ ทราบหลักฐานและความจริ งว่า
โรงพยาบาลได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล สิ่งที่ระบุไว้ ในนโยบาย/
คู่มือการปฏิบตั ิงานของโรงพยาบาล คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และข้ อเสนอเพื่อ
การปรับปรุ งจากการประเมินความพร้ อม เครื่ องมือสําคัญที่ผ้ ปู ระเมินภายนอกจะใช้ คือข้ อมูล
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ที่โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบฟอร์ มที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องศึกษา
ล่วงหน้ าก่อนที่จะไปประเมินในพื ้นที่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวคิดของมาตรฐานซึง่ เน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง การประเมินจะเน้ นกิ จกรรมสําคัญ ที่ เกี่ ยวกับการดูแลผู้ป่วยและการบริ ห าร
องค์กร เพื่อตอบคําถามต่อไปนี ้
1) มีการออกแบบหรื อจัดระบบงานไว้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่ (system design)
2) มีการปฏิบตั ติ ามกระบวนการที่กําหนดไว้ หรื อไม่ (deployment)
3) มี ก ารประเมิ น ผลกระบวนการเหล่ า นัน้ หรื อ ไม่ ผลการประเมิ น เป็ นอย่ า งไร
(assessment & result)
4) โรงพยาบาลกํ าลังพยายามปรับ ปรุ งการปฏิ บัติงานของตนหรื อไม่ (continual
improvement)
3.2.3 การประเมินหลังการรั บรอง
การประเมินหลังการรับรองมี 3 ลักษณะ ได้ แก่
ก) การประเมินเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) เป็ นการประเมินตามกําหนดเวลาทุก
6-12 เดือน โดยเน้ นประเด็นสําคัญหรื อประเด็นที่มีแนวโน้ มจะมีปัญหาในภาพรวม
ข) การประเมิ น เมื่ อ มี ปั ญหา (Unscheduled Survey) เป็ นการประเมิ น เมื่ อ ได้
รับทราบว่าอาจจะมีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรื อความปลอดภัย
ค) การประเมิ น เมื่ อมี การปรับ เปลี่ ย น (Verification Survey) ได้ แก่ การเปิ ด บริ การ
การขยายบริ การ การเปลี่ ยนเจ้ าของหรื อผู้บริ หารระดับสูง เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึน้
โรงพยาบาลจะต้ องแจ้ งให้ ทราบภายใน 30 วัน และจะมีการประเมินซํ ้าเพื่อยืนยันการรับรอง
หากอายุการรับรองยังมีเหลือมากกว่า 9 เดือน โดยอายุการรับรองจะไม่ขยายมากกว่าเดิม
เมื่อพิจารณาภาพกวางขึ ้นจะเห็นว่าในเรื่ องคุณภาพนี ้มีผ้ เู ล่นอยู่ 3 ส่วน ได้ แก่ [35]
1. โรงพยาบาลมีหน้ าที่ในการพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ
2. องค์กรภายนอกเป็ นผู้ให้ การรับรอง
3. ผู้จ่ า ยเงิน หรื อประชาชนเป็ น ผู้ใช้ ผ ลการรั บ รอง ซึ่งจะเป็ น การสร้ างแรงจูงใจให้
โรงพยาบาลเกิ ดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง การเน้ นผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง ศึกษา ตอบสนอง
ความต้ องการ (ประเมิน/แก้ ปัญหาของผู้ป่วย) ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
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3.2.4 การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง [36]
การพัฒ นาคุณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Quality Improvement: CQI) คื อ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ หรื อกระบวนการแก้ ปัญหา กิจกรรมควบคุมคุณภาพ ได้ แก่ การ
ทําความเข้ าใจกับปั ญ หา การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญ หา การค้ นหาทางเลือก การทดลอง
ทางเลือกและวัดผล ทัง้ การประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นกิจกรรมที่เป็ น
หัวใจของการพัฒนาคุณภาพ เราได้ เรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น
ข้ อกําหนดหรื อมาตรฐานที่รับรองจะใช้ ในการประเมินมีเนื ้อหาของ TQM/CQI แทรก
อยู่ทวั่ ไปตังแต่
้ เรื่ องของการมีเป้าหมายระยะยาวร่ วมกัน การมีกลไกสื่อสาร และแก้ ปัญหาที่
้
รวมทัง้
ได้ ผล การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ การทํางานเป็ นทีม และกิจกรรมคุณภาพทังหลาย
ได้ วิเคราะห์กระบวนการหลักในการดูแลผู้ป่วยไว้ ให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
การนํ าข้ อกํ าหนดของการรับ รองมาเป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพ จะช่วยให้
โรงพยาบาลพัฒ นาคุณ ภาพไปได้ อ ย่า งประหยัด เวลา ยิ่ งโรงพยาบาลทํ า กิ จ กรรมพัฒ นา
คุณภาพตามแนวคิด TQM/CQI มากขึ ้นเท่าไร ข้ อกําหนดของการรับรองก็จะได้ รับการปฏิบตั ิ
มากขึ ้นเท่านัน้ กล่าวได้ ว่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 1 เรื่ อง ทําให้ หน่วยงานหรื อทีมงานที่ทํา
นัน้ ได้ พฒ
ั นาตามมาตรฐานทัว่ ไปทัง้ 9 ข้ อไปอีกขันหนึ
้ ง่
กิ จ กรรมที่ จ ะเชื่ อ มต่ อ ระหว่า งการพัฒ นาตนเองกับ การรั บ รองคุณ ภาพ คื อ การ
ประเมินตามข้ อกํ าหนดหรื อมาตรฐานโรงพยาบาล การประเมินนีจ้ ะทําใน 2 ระดับ คือการ
ประเมินตนเอง และการประเมินจากภายนอก การประเมินตนเองจะช่วยให้ เห็นโอกาสพัฒนา
เกิ ดความมั่นใจในกิ จกรรมที่ ทําไปแล้ ว และเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการประเมิน การ
ประเมินจากภายนอกเป็ นการยืนยันด้ วยมุมมองของผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียซึง่ จะทําให้ มีความ
มัน่ ใจที่จะประกาศให้ ประชาชนทราบได้ มากขึ ้น
สรุ ปได้ ว่า ข้ อกํ า หนดหรื อมาตรฐานโรงพยาบาลจะช่วยให้ โรงพยาบาลตรวจสอบ
ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ค วรมี เป็ นการเสริ ม ให้ โรงพยาบาลมี ร ะบบงานที่ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ น้
กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของโรงพยาบาล คื อ การรั บ รองว่ า โรงพยาบาลนั น้ ได้ นํ า
TQM/CQI มาปฏิบัติจนเป็ นหลักประกันว่าโรงพยาบาลมี ระบบงานและการดูแลผู้ป่วยที่ มี
คุณภาพ และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดยัง้
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คําถามเชิงอภิปราย
1. ระบบคุณภาพคืออะไร ในปั จจุบนั องค์กรของท่านมีระบบคุณภาพอะไรบ้ าง
2. การพัฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ มี จุ ด มุ่ง หมายหลัก คื อ อะไร และมี
หลักการพัฒนาอย่างไร
3. การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐมีกระบวนการอย่างไร หน่วยงานของรัฐ
จะไม่ดําเนินการได้ หรื อไม่ เพราะอะไร
4. ที่ ผ่ า นมา โรงพยาบาลแต่ ล ะแห่ งก็ มี ระบบคุณ ภาพแตกต่างกัน เช่ น ISO JCI HA
ขอให้ ท่านแสดงความคิดเห็นว่า ระบบคุณภาพมีจดุ ร่วมจุดต่างอะไรบ้ าง
5. จุดเน้ นของการประเมินคุณภาพโดยทีมภายในแตกต่างจากทีมภายนอกอยู่ตรงไหน
และเชื่อมโยงกับกฎหมายอย่างไร
6. จงวิพากษ์ กระบวนการรับรองคุณภาพขององค์การที่ท่านสังกัดอยู่
เอกสารอ้ างอิง
1. สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมษายน
2555 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 หน้ า 3
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บทที่ 11
การจัดการสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่น
การจัดการด้ านสุขภาพชุมชน หมายถึง กระบวนการ วิธีการนําคน ความรู้ เทคโนโลยี
และทุนของชุมชนมาใช้ ในดูแล ส่งเสริ มสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาล
เบื ้องต้ น ตลอดจนการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนมีสขุ ภาพดี
เป้าหมายการจัดการสุขภาพคือ การประสานงาน บูรณาการ สนับสนุนภาคีเครื อข่ายสุขภาพ
ในการสร้ างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. งานสาธารณสุขท้ องถิ่น
1.1 องค์กรส่วนภูมิภาคในการจัดการสุขภาพชุมชน
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการสุขภาพ
ชุมชน
2. ระบบทรัพยากรสนับสนุน
2.1 กองทุนสุขภาพชุมชน
2.2 คณะกรรมการการบริ หารจัดการกองทุน
2.3 การสะท้ อนการเรี ยนรู้และการพัฒนาสุขภาพ
3. การดําเนินงานสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่น
3.1 ชุมชนและการวินิจฉัยปั ญหา
3.2 การขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพชุมชน
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1. งานสาธารณสุขท้ องถิ่น
1.1 องค์ กรส่ วนภูมิภาคในการจัดการสุขภาพชุมชน
เนื่องจากการดําเนินงานสาธารณสุขในภาพรวมของท้ องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่จะดําเนินการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในลักษณะระบบสุขภาพที่เป็ นองค์รวม คือ กาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ดังนัน้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอประกอบด้ วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื น้ ที่ และภาค
ประชาชนที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดูแลสุขภาพ โดยกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ ในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขที่เป็ นภาพรวมของอําเภอ จัดทํายุทธศาสตร์ ของตนเอง บทบาทหน้ าที่
ภารกิจ ให้ มีความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

แผนภาพ ระบบการดําเนินงานสร้ างเสริมสุขภาพ
ที่มา
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ (2552) [1]
การจัดการสุขภาพท้ องถิ่ น เป็ นการจัดการระดับปฏิบัติการซึ่งต้ องรับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของส่วนกลางมาปฏิบตั ิ ผู้บริ หารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจะต้ องศึกษา
ข้ อมูล รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล ข้ อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน บทบาทหน้ าที่และ
ภารกิจ งานภารกิจที่ปฏิบตั ิ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์
ของจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ยุทธศาสตร์ ของอําเภอ รวมทัง้ ข้ อมูลทั่วไป
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สภาพแวดล้ อมและสภาพพื ้นที่อําเภอ ปั ญหาสาธารณสุขเฉพาะของพื ้นที่ และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมชุมชนด้ วยเครื่ องมือ SWOT ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และหน่วยงาน
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในระดับปฏิบตั ิ
การบริ หารงานสาธารณสุขท้ องถิ่น จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงปั จจัยแวดล้ อมภายนอกที่
เกิดขึ ้นกับหน่วยงานของเป็ นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment
Analysis) ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจในการ
ทํ า งานของหน่ ว ยงาน โดยใช้ ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุข ของประชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง
ในการกําหนดจุดหมายปลายทาง เช่น ในอนาคต 4 ปี ข้างหน้ าจะพิจารณาในมุมมอง
4 ระดับ ได้ แก่ ระดับประชาชน ระดับภาคี ระดับกระบวนการ และระดับรากฐาน สํานักงาน
สาธารณสุข อํ า เภอจะมี เป้ า หมายและแนวทางในการดํ า เนิ น งานอย่ า งไร โดยนํ า ผลการ
วิเคราะห์บริ บทพื ้นที่ ข้ อมูลด้ านสุขภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ และการประเมินสถานการณ์ มาใช้
ในการกําหนดจุดหมายปลายทางการดําเนินงานด้ านสาธารณสุขของอําเภอใน 4 ระดับ ทัง้
ระดับประชาชน ระดับกระบวนการ ระดับภาคี และการพัฒ นาองค์ กร และทีมในพืน้ ที่ เช่น
องค์ ก รประชาชน องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุข อาสาสมัค ร ฯลฯ มี
เป้าหมายเดียวกัน คือ คนในชุมชน มีกระบวนการทํางานที่เสริ มกันและกัน มากกว่ากระทําใน
สิ่งเดียวกัน ซึ่งเป็ นลักษณะเด่นของการทํ างานในชุม ชน การค้ นหาที มงานเป็ นหนึ่งในการ
ค้ นหาทุนทางสังคม ซึง่ มีหลายวิธี เช่น การทําแผนที่คนดี การค้ นหาบุคคลต้ นแบบ การทําแผน
ที่ศกั ยภาพชุมชน การจัดทําฐานข้ อมูลกลุม่ คนสําคัญในชุมชน เครื อข่ายต่าง ๆ เป็ นต้ น
1.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการสุขภาพชุมชน
ตาม พ.ร.บ. กํ า หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํ านาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
บัญญัตใิ ห้ เทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้ าที่ในด้ านสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล แผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ได้ กําหนดให้ งานสาธารณสุขด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ป้องกัน และการควบคุม โรคติด ต่อ ซึ่งเป็ น ภารกิ จที่ ส่วนราชการต้ องถ่ ายโอนให้ แก่ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่งมีจํานวน 34 ภารกิจ การถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขมี
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ความคืบหน้ าไประดับหนึ่ง แต่การดําเนินงานต้ องหยุดชะงัก เพราะมีนโยบายเร่ งด่วนในเรื่ อง
การปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบราชการตาม
พ.ร.บ. ปรับปรุ งกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ ถ่ายโอนภารกิจ
ให้ กับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไปเพี ย งจํ า นวน 7 ภารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สนับ สนุน เงิ น
อุดหนุนให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริ ม
สุขภาพกลุม่ วัยต่าง ๆ ได้ แก่ กลุม่ แม่และเด็ก กลุม่ วัยเรี ยนและเยาวชน กลุม่ วัยทํางาน กลุม่ วัย
ผู้สงู อายุ [2-3]
ในปี พ.ศ.2550 มติคณะกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(กกถ.) ให้ กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย(สอ.) 35 แห่ง ไปให้ องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.) และเทศบาล รวม 30 แห่ง แต่เนื่องจากกระบวนการถ่ายโอนมีความล่าช้ า ทํา
ให้ ขาดความมัน่ ใจประกอบกับขาดการส่งเสริ มสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับจังหวัด ในปี 2555
มีกระบวนการดําเนินการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 11 แห่ง สถาน
บริ การสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 5 แห่ง และสุขศาลา 2 แห่ง ให้ แก่ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน ดังนัน้ ในปี พ.ศ.2556 การถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
สถานบริ การสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลา มี จํานวนทัง้ สิน้ 46 แห่ง ให้ กับเทศบาลและ
องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) อย่างไรก็ตาม แม้ จะเป็ นสัดส่วนที่น้อย หากกลับพบว่า สอ.
รพ.สต. และ สสช. ที่ได้ มีการถ่ายโอนไปแล้ วนันสามารถดํ
้
าเนินการทังคน
้ งาน เงิน ของ เพื่อ
ให้ บริการกับประชาชนในพื ้นที่ได้ อย่างดีเยี่ยม [4]
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ รวบรวมงานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องการโอนถ่าย
สถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พบว่า มีทงสถานี
ั้
อนามัยที่ถ่ายโอนเรี ยบร้ อย
ราบรื่ น ผลการวิจยั ของผู้ศึกษาอีกหลายคณะ พบว่า หลังการถ่ายโอนในส่วนด้ านการมีส่วน
ร่ วมเกิดผลในระดับที่ดีมาก แต่สําหรับการวางแผนด้ านสุขภาพของท้ องถิ่นเปรี ยบเทียบก่อน
และหลังการถ่ายโอน ยังไม่เกิดผลดีมากนัก และยังพบว่า สถานีอนามัยได้ รับความร่ วมมือ
จากประชาชนอย่างดียิ่งหลังการถ่ายโอน [5]
ผลการศึ ก ษา ได้ ข้ อสรุ ป ว่ า การถ่ า ยโอนเป็ นเรื่ อ งจํ า เป็ นและต้ องตอบสนอง
ประชาธิ ปไตยของท้ องถิ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการมี ส่วนร่ วม หากแต่ส่วนกลางต้ องมี
นโยบายที่ชดั เจน [6]
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ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 เพื่อเป็ นการสนับสนุนการ
กระจายอํานาจ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ถ่ายโอนงบประมาณด้ านการ
ส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื ้นฟูสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื ้องต้ น และงาน
ประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าให้ แก่ อปท. รวมทัง้ งบประมาณด้ านบุคลากรให้ แก่ อปท.ที่รับโอน
สถานีอนามัยและโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (กกถ.) และกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกันกําหนด ดังนี ้
1. กลไกในการจัดการและกํากับดูแลระดับชาติ
- คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี อํ า นาจหน้ าที่ กํ า หนด
มาตรฐานการให้ บริ การของสถานพยาบาลและหน่วยให้ บริ การในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริ หารการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการ
สารธารณสุขให้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
- กระทรวงสาธารณสุ ข มี อํ า นาจหน้ าที่ ใ นการกํ า หนดนโยบายและการ
ประเมินผลระบบบริ การสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
- สปสช. ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้ บริการของสถานพยาบาล
2. กลไกในการจัดการและกํากับดูแลระดับจังหวัด
- คณะกรรมการสุขภาพจังหวัด
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้ แก่ อปท. ระดับ
จังหวัด
- คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุขจังหวัด
- คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
3. กลไกในการจัดการและกํากับดูแลระดับท้ องถิ่น
- คณะกรรมการบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่น ทํา
หน้ าที่ให้ คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนางานด้ านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
มี งานวิจัย ที่ ชี ถ้ ึ งความสามารถของเทศบาลในการปฏิ บัติงานด้ า นสาธารณสุขว่า
สามารถดําเนินการงาน/กิจกรรมที่กําหนดไว้ ได้ [7]
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ผลการประเมิ น ความพร้ อมและศักยภาพขององค์ กรปกครองท้ องถิ่ น ชุม ชน และ
เครื อข่ายหน่วยบริ การสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึง่ เป็ นไตรภาคีในการทํางานด้ านสุขภาพ
ของพื ้นที่ เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาแนวทางและบทบาทการร่วมมือกันของทัง้ 3 ภาคส่วน ในการ
ดูแ ลระบบสุข ภาพของชุ ม ชน พบว่ า ในด้ า นนโยบายและระบบสนับ สนุ น หน่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขยังมีโครงสร้ างรองรับได้ จํากัด โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ในขณะที่ระดับอําเภอ
และระดับตําบลมีรูปธรรมเชิงโครงสร้ างและการทํางานร่ วมกันที่เห็นได้ อย่างชัดเจนมากกว่า
ศักยภาพและความพร้ อมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นส่วนใหญ่ มีหน่วยงานเฉพาะดูแล
เรื่ องสาธารณสุขและมีศกั ยภาพในด้ านการบริ หารจัดการแตกต่างกัน อํานาจการจัดเก็บภาษี
ท้ องถิ่นและการหารายได้ ก็มีความแตกต่างกันตามขนาดขององค์กร
การศึกษานี ้มีข้อเสนอแนะที่สําคัญประกอบด้ วย [8]
1) ควรสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนใน
ระดับพื ้นที่
2) ควรส่งเสริ มการพัฒ นาศักยภาพของแต่ละภาคส่วนให้ ชัดเจนและต่อเนื่ องตาม
ศักยภาพและขีดความสามารถ
3) ควรพัฒนาระบบสนับสนุนสําคัญ เช่น เรื่ อง ระบบบริ หารจัดการ ระบบฐานข้ อมูล
ในเชิงการจัดการและใช้ ประโยชน์เพื่อการวางแผนและดําเนินการแก้ ไขปั ญหาพื ้นที่รวมทังการ
้
้ ต้ ้ อง
ติดตามประเมินผลขับเคลื่อนงานด้ านสุขภาพชุมชนให้ เกิดเป็ นนโยบายสาธารณะ ทังนี
เสริมความเข้ มข้ นในการสื่อสารสาธารณะด้ านสุขภาพด้ วย
2. ระบบทรั พยากรสนับสนุน
ระบบทรัพยากรสนับสนุนในที่นี ้ หมายถึง กองทุนสุขภาพชุมชน คณะกรรมการการ
บริหารจัดการกองทุน และการสะท้ อนการเรี ยนรู้ผา่ นการจัดการกองทุน
2.1 กองทุนสุขภาพชุมชน
กองทุ น สุ ข ภาพชุ ม ชนได้ เชื่ อ มโยงกั บ แนวทางของหลั ก การกระจายอํ า นาจ
(Decentralization) ซึ่งมีแนวคิดที่เสนอให้ รัฐส่วนกลางลดบทบาทและให้ ท้องถิ่นดําเนินการ
เอง รวมถึงให้ ประชาชนมีส่วนในการจัดการกับปั ญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนมากขึ ้น
โดยการกระจายอํานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ หารสุขภาพระดับพื ้นที่ (Area health board)
เป็ นการจัดความสัมพันธ์ ทางอํานาจหน้ าที่ใหม่ระหว่างส่วนกลาง ส่วนท้ องถิ่น และชุมชน ให้
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สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป [9] กองทุนสุขภาพชุมชนได้ สร้ างประโยชน์ตอ่ การ
ดูแลสุขภาพภาคประชาชน ดังคํากล่าวของประธานศูนย์ พัฒ นาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ภาคเหนือ (นายประมวล โกวิทชัยวิวฒ
ั น์) ที่ได้ ให้ ความเห็นผ่านสื่อ [10] “เพื่อนร่วมทางสร้ าง
หลักประกันสุขภาพ” ในมุมมองที่ มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ในฐานะคนทํ างานที่ร่วม
ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในหมูเ่ ยาวชนว่า
“…อยากเห็นแผนการส่งเสริ มป้องกันโรคอย่างแท้จริ งที ่นอกเหนื อจากการแจก
ทรายอะเบท ตรวจวัดเบาหวาน ไม่ใช่เป็ นการตรวจหาโรคเพียงอย่างเดียว อยากให้ก้าว
ข้ามตรงนี ้ไป งบกองทุนฯ น่าจะนํ ามาสร้ างสุขภาพ เช่น อาจจะชวนคนไปออกกํ าลัง
กาย เรี ยนรู้เรื ่องยา อาหาร สิ่ งที ่ผมขยับตอนนี ้คือผมดึงงบกองทุนฯ มาทํ างาน เพื อ่ ให้
เด็กแข็งแรง ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล อย่างเรื ่ องเมาไม่ขบั ก็ เป็ นอี กสิ่ งหนึ่ งที ่จะช่วยลด
อุบตั ิ เหตุ ลดความเจ็บป่ วย แต่ทีผ่ ่านมาติ ดอยู่ทีเ่ รื ่องกรอบแนวคิ ดของผูน้ ําท้องถิ่ น เวลา
เราไปจัดอบรมหลายๆ ที ่ พบว่าส่วนใหญ่จะบริ หารกองทุนตามนโยบายของผูน้ ําท้องถิ่ น
เป็ นหลัก แต่ไม่ได้มองว่าจะนํ างบกองทุนไปใช้ส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรคอย่างไร และ
เรื ่ อ งระบบหลัก ประกัน มี ง บที ่ น่ า สนใจ คื อ งบ PP อยากให้ มี ก ารจัด สรรให้ ท ั่ว ถึ ง
โดยเฉพาะภาคประชาชนเรามี 9 เครื อข่าย เราทํ างานกับประชาชน เรื ่องนี ้สําคัญกว่า
การตัง้ รับและรักษา ถ้าเราเน้นเรื ่องการรักษา เน้นการตัง้ รับก็เหมือนกับมี คนป่ วยเรื ่อยๆ
แต่ถา้ หันมาให้ความสําคัญกับการส่งเสริ มป้องกันโรค คนป่ วยลดลง เจ้าหน้าทีก่ ็มีภาระ
งานลดลงด้วย”
ที่มา นายประมวล โกวิทชัยวิวฒ
ั น์
ตาม พ.ร.บ.หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8)
มาตรา 47 และมาตรา 48(4) เปิ ดโอกาสให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นมี บทบาทในระบบ
หลัก ประกัน สุข ภาพ ส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างหลัก ประกัน สุข ภาพให้ แก่
ประชาชนในพื ้นที่ โดยเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ ที่ร่วมลงขัน
กัน ดูแ ลระหว่ า ง สปสช. กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพ จัด บริ ก าร
สาธารณสุข เน้ นป้องกันโรคลดการเจ็บป่ วย ในขณะเดียวกันก็ จัดกิ จกรรมฟื ้นฟูสุขภาพแก่
ประชาชนในท้ องถิ่น เป็ นการแบ่งเบาภาระให้ กับหน่วยบริ การ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการสร้ าง
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หลักประกันสุขภาพที่ยงั่ ยืนให้ กบั คนในท้ องถิ่น ปั จจุบนั มีท้องถิ่นเข้ าร่ วมจัดตังกองทุ
้
นฯ กว่า
7,700 แห่ง ครอบคลุมเกือบ 100% [11]
การกํ า หนดให้ มี ก องทุ น สุข ภาพชุ ม ชนถื อ ได้ ว่ า เป็ นการลงทุ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public policy) สนับสนุนให้ ทกุ ภาคส่วนและประชาชนมีสว่ นใน
การจัดการปั ญหาสุขภาพชุมชน กองทุนตําบลเริ่ มดําเนินการตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมา
แนวคิดของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่คาดหวังว่าการลงทุนนี ้จะทําให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (อปท.) เกิ ด ความเข้ มแข็ ง ความตระหนั ก และสนใจการ
ดําเนินงานส่งเสริ มสุขภาพชุมชนเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก อปท. ต้ องสมทบเงินเข้ ากองทุนด้ วย
ตามที่ สปสช.กําหนด แม้ การมีกองทุนตําบลไม่ได้ มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการลงทุนด้ าน
สาธารณสุขของ อปท. มากนัก แต่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเป็ นลําดับ
วัตถุประสงค์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ตามความหมายของกองทุน หมายถึง การจัดบริการ
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน
1. เป็ น โครงการพิ เศษนอกเหนื อจากการจัดบริ การปกติของหน่วยบริ ก าร เพื่ อให้
ประชาชนในพื ้นที่เข้ าถึงมากขึ ้นและต้ องไม่ซํ ้าซ้ อนกับงานปกติของหน่วยบริ การ
ปฐมภูมิ
2. กองทุนส่งเสริมให้ กลุม่ แม่และเด็ก กลุม่ ผู้สงู อายุ กลุม่ ผู้พิการ และกลุม่ ผู้ประกอบ
อาชี พ ที่ มี ความเสี่ ยงและกลุ่ม ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่ อยู่ในเขตพื น้ ที่ สามารถเข้ าถึง
บริ การสาธารณสุขในด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื ้นฟู
สมรรถภาพได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ อย่างน้ อยตามประเภทและขอบเขต
ของบริ ก ารสาธารณสุขที่ ค ณะกรรมการหลัก ประกัน สุขภาพแห่ ง ชาติ กํ า หนด
ส่งเสริ มประชาชน 5 กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่
1) กลุม่ แม่และเด็ก
2) กลุม่ ผู้สงู อายุ
3) กลุม่ ผู้พิการ
4) กลุม่ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และ
5) กลุม่ ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังที่อยูใ่ นพื ้นที่ให้ สามารถพึง่ ตนเอง
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3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการจัดบริ การสาธารณสุขของหน่วยบริ การหรื อสถาน
บริ การอื่นรวมทังสถานบริ
้
การทางเลือก โดยเน้ นเรื่ องการสร้ างเสริ มสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพที่จําเป็ นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต
4. เพื่ อสนับ สนุน ค่าใช้ จ่ายให้ ก ลุ่ม ประชาชนหรื อองค์ ก รประชาชนในพื น้ ที่ จัดทํ า
กิจกรรมเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค หรื อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ให้ แก่ประชาชนในพื ้นที่
5. เพื่อสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารหรื อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับ ท้ องถิ่ น หรื อ พื น้ ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั ง้ นี ต้ ้ องไม่ เกิ น ร้ อยละ 10 ของ
ค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
้
นหลักประกันสุขภาพในรอบปี งบประมาณนัน้ และใน
กรณี ที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ จ่ายเพื่อซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงครุ ภณ
ั ฑ์ นนั ้
จะต้ องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
6. เพื่อให้ เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ โดยการบริ หารจัดการ
อย่างมีสว่ นร่วมของบุคคลในท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่
นอกจากนี ้ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กํ าหนดให้ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นสนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานให้ องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร และบริหารจัดการเงินทุนในระดับ
ท้ องถิ่ น หรื อ พื น้ ที่ ได้ ตามความพร้ อม ความเหมาะสม และความต้ อ งการ โดยส่ ง เสริ ม
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ สร้ างหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ ใ ห้ แก่ บุ ค คลในพื น้ ที่ ให้
คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้ องค์กรดังกล่าวเป็ นผู้ดําเนินงานและบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่โดยให้ ได้ รับค่าใช้ จ่ายจากกองทุน
การบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้ องถิ่น มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริ หารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติ
บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและบริ หารจัดการ
ระบบหลัก ประกั น สุข ภาพและสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนในระดับ ท้ องถิ่ น หรื อ พื น้ ที่ โ ดยเน้ นเรื่ อ ง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 377

การแพทย์ฉกุ เฉิน การสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพที่จําเป็ นต่อ
สุขภาพ การดํารงชีวิตตลอดจนส่งเสริ มให้ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สงู อายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มี
ความเสี่ ย งกลุ่ม คนพิ ก าร กลุ่ม ผู้ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ม ผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รั ง ที่ อ ยู่ในเขตพื น้ ที่ มี
สวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้ าถึงบริ การสาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึงโดยการบริ หาร
จัดการอย่างมีสว่ นร่วมของบุคคลในพื ้นที่ [12]
หลักเกณฑ์ การเข้ าร่ วม
1) อปท. ที่ มี ค วามพร้ อม และมี ค วามประสงค์ เข้ าร่ วมบริ ห ารจัด การกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
2) เป็ น อปท. ที่ มีประสบการณ์ และการดําเนินงานด้ านการสร้ างสุขภาพและ
ป้องกันโรคในพื ้นที่มาก่อนแล้ ว
3) เป็ น อปท. ที่ มี ค วามพร้ อมในการอุด หนุน เงิ น งบประมาณเพื่ อ สมทบกับ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ต ามอั ต ราส่ ว นที่ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
กรอบการใช้ งบประมาณ
กรอบการใช้ งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่สรุปได้
ดังนี ้
1. งบนี ใ้ ช้ ได้ เฉพาะการส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรค ฟื ้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุน
การรักษาระดับปฐมภูมิเท่านันไม่
้ ใช่เพื่อการสงเคราะห์ทกุ ประเภท
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรค ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ เน้ นการจัดแบบราย
ชุมชน โดยทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมได้
3. ทุกโครงการต้ องได้ รับความเห็นชอบอนุมตั ิจากคณะกรรมการเท่านัน้ (ใช้ ฉนั ทามติ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะกรรมการ)
4. งบประมาณนี ้ไม่สามารถจัดซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงและสิ่งก่อสร้ างทุก
ประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน อาคาร สถานที่ รวมทังเครื
้ ่ องออกกําลังกาย
ยกเว้ น
- ครุ ภณ
ั ฑ์ด้านการส่งเสริ มป้องกันโรค เช่น เครื่ องวัดความดัน เครื่ องตรวจเบาหวาน
้ ้ต้ องสอดคล้ องกับความจําเป็ นเหมาะสมกับสถานะ
เครื่ องพ่นหมอกควัน เครื่ องชัง่ นํ ้าหนัก ทังนี
ทางการเงิ น ของกองทุ น ฯ และคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เป็ นผู้พิ จ ารณา ทั ง้ นี ้ การ
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ดําเนินการจัดซื ้อให้ เป็ นไปตามระเบียบของกองทุนนัน้ ๆ และครุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวต้ องขึ ้นทะเบียน
เป็ นของกองทุน ฯ
- ครุ ภณ
ั ฑ์ด้านการบริ หารจัดการของกองทุน เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ป้ายกองทุนฯ สามารถ
้ ้ต้ องอยู่ในวงเงินร้ อยละ10 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
จัดซื ้อได้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ทังนี
ของกองทุนฯ ในปี นนั ้ ๆ และต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นของกองทุนฯ
การศึ ก ษาดูง านไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ยกเว้ น กรณี ค ณะกรรมการกองทุ น ฯ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกองทุน ฯ เท่านัน้
กรณี ที่ ต้ องการทํ า โครงการตรวจสุข ภาพประชาชนโดยการจ้ างบริ ษั ท เอกชน เช่ น
คลินิกที่ มีรถเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพนอกพืน้ ที่ ต้องทํ าหนังสือมาที่ สํานักงานสาธารณสุขเพื่อ
ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินกิจการของคลินิกดังกล่าวก่อนทําโครงการ
การดําเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด ให้ ดําเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนตามระเบียบของกองทุนนัน้ ๆ กําหนด และมติของคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ การกําหนด
ระเบี ย บหรื อ ปรับ ปรุ งระเบี ย บกองทุน ทุกครัง้ ต้ องได้ รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ เท่านัน้
อย่ า งไรก็ ต าม สํ า นัก งานวิ จัย เพื่ อ การพัฒ นาหลัก ประกัน สุข ภาพไทย ได้ ทํ า การ
ประเมินประสิทธิผลของกองทุนสุขภาพในฐานะที่เป็ นทรัพยากรสนับสนุน ผลการศึกษา สรุ ป
ได้ วา่ [13]
1. ความครอบคลุม ของการมี ร ะบบข้ อ มู ล สุข ภาพชุ ม ชนมากขึ น้ แต่ ข้ อ มู ล ด้ า น
สาธารณสุขยังมีจํากัด ได้ แก่ ข้ อมูลการป่ วย การตาย และกลุม่ เสี่ยงของระบบสาธารณสุข การ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชนและการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สว่ นใหญ่พบว่า ยังมิได้ มีการ
ใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์ สงั เคราะห์ อย่างเป็ นระบบ แม้ จะมีการใช้ กระบวนการ
ประชาคมในการให้ ชมุ ชน ได้ เสนอปั ญหาและความต้ องการก็ตาม ยังมีการพบว่าท้ องถิ่นได้ รับ
อิทธิ พลจากนโยบายของจังหวัดและส่วนกลางอยู่ ขณะเดียวกันท้ องถิ่ น และชุมชนยังขาด
ทักษะในการประยุกต์ใช้ แผนงานดังกล่าวในการปั ญหาในชุมชนได้ อย่างเต็มที่ ประเด็นสําคัญ
ประการหนึ่งที่ยงั เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักคือ โครงการส่วนใหญ่ยงั มีฐานจากงาน
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นโยบายสาธารณสุขเป็ นหลัก จึงไม่มีการบูรณาการงบประมาณกับกองทุนอื่นหรื อโครงการที่
ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ
2. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล พบว่า มีเพิ่มขึ ้นทังในด้
้ าน
การอบรมการศึกษาดูงาน ส่วนการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พบว่าสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเป็ นหน่วยงานที่มีศกั ยภาพในการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสุขภาพ
ตําบลได้ ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สปสช.เขต อย่างไรก็ตาม ยัง
ไม่มีหลักฐานชัดเจนในประสิทธิ ภาพของการพัฒนา การขาดการจัดลําดับความสําคัญของ
กองทุ น การขาดกลไกหลั ก ในการจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด กระบวนการถอดบทเรี ย น และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกองทุนต่างพื ้นที่ในอําเภอเดียวกัน ซึง่ เป็ นสิ่งสําคัญต่อ
การเรี ยนรู้และพัฒนา
3. ผลการดํ า เนิ น งานกองทุ น สุ ข ภาพตํ า บล ซึ่ ง พิ จ ารณ าจากรายรั บ กองทุ น
ประสิทธิภาพการใช้ เงิน ลักษณะโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการ จะพบว่า เทศบาลตําบล
และ อบต. มีแนวโน้ มการสมทบเงินเข้ ากองทุนสุขภาพตําบลเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่า
ที่ สปสช. กําหนด โดยมีการใช้ จ่ายเงินเพื่อการสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคเป็ นสัดส่วนที่
สูง ที่ สุด รองลงมาคื อ การซื อ้ บริ ก ารตามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในขณะที่ สัด ส่ ว นขององค์ ก ร
เครื อข่ายชุมชนที่ทํางานด้ านสุขภาพมีการเสนอโครงการเพิ่มมากขึ ้น และกิจกรรมในลักษณะ
การแจกจ่ายวัสดุสงิ่ ของยังคงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
4. ผลของการมี ก องทุ น สุ ข ภาพตํ า บลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มการเปลี่ ย นแปลงด้ าน
สาธารณสุขของท้ องถิ่น พบว่าบทบาทของผู้แทนที่มาจากภาคส่วนของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
และ อปท.จะมีส่วนร่ วมสูงกว่าภาคชุมชน และระดับการมีส่วนร่ วมจะขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาใน
การเข้ าร่วมโครงการและประเภทของกองทุนสุขภาพตําบล
การศึกษาพัฒนาการของกองทุนสุขภาพตําบลเป็ นการศึกษาระยะของการคลี่คลาย
เพื่อการปรับตัวมีผลต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค และการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน เป็ นเครื อข่ายสร้ างระบบความสัมพันธ์ และรักษาสัมพันธภาพอย่างยัง่ ยืนระหว่างระบบ
สุขภาพชุมชน และระบบสุขภาพทังมวล
้
เจ้ าภาพทังภาคในและนอกสาธารณสุ
้
ขมีศกั ยภาพ
และแบ่งปั นอํานาจด้ านการจัดการสุขภาพอย่างสอดรับกัน บนฐานคิดแห่งกระบวนทัศน์การ
พัฒนาที่มีเป้าหมายร่วมกัน [14]
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2.2 คณะกรรมการการบริหารจัดการกองทุน
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา
18 (8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) ให้ อํ า นาจคณะกรรมการการบริ ห ารจัด การกองทุ น
ประกอบด้ วยคณะกรรมการ ดังนี ้
1. นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลหรื อนายกเทศมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
2. สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลหรื อสภาเทศบาลที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน
เป็ นกรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยบริ การที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพมอบหมาย จํานวน 1 คน เป็ น
กรรมการ
4. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่คดั เลือกกันเอง จํานวน 2 คน เป็ น
กรรมการ
5. ผู้แทนหมู่บ้านหรื อชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรื อชุมชนคัดเลือกกันเอง หมู่บ้าน
หรื อชุมชนละ 1 คน เป็ นกรรมการ
6.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรื อปลัดเทศบาล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ มีอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรื อ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ เป็ นไปตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด
3. ดําเนินการให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้ าถึง
บริ การสาธารณสุขทังที
้ ่บ้านในชุมชนหรื อหน่วยบริการได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําข้ อมูลและแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปั ญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและ
หน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5. จัด ทํ า สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน รายงานการรับ จ่ายและเงิน คงเหลื อของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเมื่อสิน้ ปี งบประมาณเพื่ อเสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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6. แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องได้ ตามความ
จําเป็ น
โดยภาคีหลักทัง้ สาม ได้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) องค์ กรชุมชน และ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขเป็ นตัวแทนในคณะกรรมการบริ หารกองทุนตามที่ สปสช. กําหนด โดย
ทัง้ 3 ภาคส่วนจะต้ องทํางานร่ วมกันเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนตําบล นอกจากนี ้ยัง
มี ปัจจัย ทัง้ ภายนอกและภายในของชุม ชนที่ มี ผลต่อการทํ างานร่ วมกันของทัง้ 3 ภาคี เช่น
นโยบายและการสนับสนุนจาก สปสช. กลไกการสนับสนุนในพื ้นที่ทนุ เดิมของแต่ละพื ้นที่ เช่น
ความเข้ ม แข็ ง ของชุม ชน ผู้นํ า ท้ อ งถิ่ น ระดับ ปฏิ สัม พัน ธ์ เป็ น ต้ น รวมทัง้ การมี โครงการที่
ดําเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ [15]
2.3 การสะท้ อนการเรี ยนรู้และการสนับสนุนมาตรการทางสังคม
การสะท้ อนการเรี ยนรู้ผ่านการจัดการกองทุนโดยการติดตามนิเทศ ประเมิน และปรับ
บทบาทของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ตลอดจนการสนับสนุนมาตรการทางสังคม ดังนี ้
2.3.1 การสะท้ อนการเรี ยนรู้ ผ่านการจัดการกองทุน
1. การติดตามกองทุน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเน้ นให้ มีการนําบทเรี ยนของกองทุนไปใช้ ในการบริ หาร
จัดการกองทุนตนเอง ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งถือเป็ นการติดตามงานกองทุนด้ วย โดย
เน้ นให้ ผ้ รู ับผิดชอบนําข้ อมูลจากงานวิจยั นี ้ไปใช้ ในพื ้นที่ผ้ รู ับผิดชอบงาน
2. การนิเทศ สนับสนุน และติดตามผล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีหน้ าที่หลักในการนิเทศ ติดตาม ที่ยืนยันด้ วยข้ อมูลเชิง
ปริ มาณว่ามีกองทุนเทศบาลตําบลที่ได้ รับการนิเทศหรื อสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปี ละ 1 แห่ง และ อบต. ได้ รับการนิเทศหรื อสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ทุ ก ปี ๆ ละ 2-3 ครั ง้ นอกจากนี ้ สาธารณสุข อํ า เภอยัง ทํ า หน้ าที่ เป็ นที่ ป รึ ก ษาและจัด วง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจกับผู้นําท้ องถิ่นที่ทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการกองทุน
ฯ เกี่ยวกับการใช้ เงินตามระเบียบ การพัฒนาความรู้ อย่างครบวงจร เช่น กรณีข้อมูลการตาย
ด้ วยโรคมะเร็ งที่ทําให้ ท้องถิ่นเกิดความรู้ ความเข้ าใจ และนํามาซึ่งโครงการอาหารปลอดภัย
และนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ของกองทุนเทศบาลตําบล เป็ นต้ น
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3. การปรับบทบาทของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
บทบาทของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ที่แต่เดิมมักเป็ นผู้ไปถ่ายทอด ได้ เปลี่ยนบทบาท
เป็ นผู้เข้ าร่ วมแบ่งปั นในเวที ประชาคมมากขึ ้น สะท้ อนการเรี ยนรู้ ให้ หลายภาคส่วนเข้ าร่ วม
เสนอปั ญหาและทางเลือก และ เริ่ มมองเห็นปั ญหาสุขภาพที่ขยายสูป่ ั ญหาอื่น ๆ มากขึ ้น และ
พบว่าการมีกองทุนเหมือนมีคนมาทํางานสุขภาพมากขึ ้น และทํางานแบบมีภาคีมากขึ ้น จาก
คนที่เคยตัดสินใจเอง มาเป็ นการตัดสินใจอยู่ที่ผ้ นู ําท้ องถิ่น ซึง่ ก็ต้องใช้ ข้อมูลชุมชนมาทํางาน
มากขึ ้น เพื่อให้ ได้ งบประมาณมาทํางานเพื่อตอบสนองความต้ องการของชุมชน
2.3.2 การสนับสนุนมาตรการทางสังคม
ความสํ าเร็ จของการปฏิ รูป งานสร้ างเสริ ม สุขภาพและป้องกัน โรคอยู่ที่ ก ารสร้ าง
มาตรการทางสัง คม เหตุผ ลที่ ได้ ให้ ค วามสํ าคัญ ต่อ มาตรการทางสัง คมในงานสร้ างเสริ ม
สุขภาพและป้องกัน โรค เพราะในสถานการณ์ ปัจจุบัน มูล เหตุของปั ญ หาสุขภาพเกิ ดจาก
พฤติกรรมเป็ นหลัก ดังนัน้ การแก้ ปัญหาสุขภาพจึงต้ องมุง่ ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างไร
ก็ดี พบว่า งานที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการทางสังคมนัน้ ผู้ที่จะออกแบบและปฏิบตั ิก็คือประชาชน
เอง รวมทังผู
้ ้ ใหญ่บ้านและกํานันซึง่ เป็ นผู้ทราบบริ บทของท้ องที่ของตนดีที่สดุ [16]
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ จะเกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้ องใช้ มาตรการทางสังคม ผลที่ได้ จะยั่งยืนกว่า
แม้ ว่าปั ญหาจะยังมีอยู่ (เช่น ปั ญหาเบาหวานหรื อความดันโลหิตสูงอาจจะบรรเทาเมื่อได้ รับ
ยา)
3 การดําเนินงานสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่น
ปั ญหาของชุมชน มีความเกี่ยวข้ องกับระบบย่อยๆ ของสังคมใหญ่กว่า จึงจําเป็ นต้ องมี
การมอง หรื อวิเคราะห์ ชุมชน หรื อสังคมอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ทราบศักยภาพหรื อสภาวะที่
เป็ นอยูจ่ ริ ง ก่อนการวางแผนแก้ ไขปั ญหา/ความต้ องการ สําหรับการบรรลุการดูแลสุขภาพถ้ วน
หน้ าของภาคีเครื อข่าย การจัดการสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่นควรมีการดําเนินการ ดังนี ้
3.1 ชุมชนและการวินิจฉัยปั ญหา
การจัดการต้ องเริ่ มจากการตังโจทย์
้
การพัฒนาจากความต้ องการของชุมชนท้ องถิ่น
เอง โดยจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่ลงลึกมากขึ ้น ภาพการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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แบบบูรณาการ โดยให้ พื ้นที่เป็ นตัวตัง้ เพื่อให้ ทกุ ชุมชนไม่ทอดทิ ้งกัน โดยสร้ างให้ มีอาสาสมัคร
ในชุมชนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีกองทุนต่างๆ การทําเศรษฐกิจพอเพียงในทุกชุมชน การดูแล
รักษาตัวเองในชุม ชน (self care / family care/ community care / primary care) การดูแล
คุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้ ทกุ แห่ง การดูแลผู้สงู อายุ การควบคุมป้องกันโรค การสร้ าง
เสริ มสุขภาพ และการแพทย์ฉกุ เฉิน [17]
3.1.1 การวินิจฉัยชุมชนและศักยภาพการจัดการ
ชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันขึ ้นเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ในการแก้ ไขปั ญหาและป้องกัน
ปั ญหา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ร่วมกันโดยผ่านการมีส่วนร่ วมและการประสานงาน
ทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ภาควิ ช าการ ภาคการเมื อ ง ภาคราชการ ภาคประชาสัง คมในการ
ขับเคลื่อนปฏิบตั ิ ระบบที่เกิดขึ ้นในชุมชนมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
ได้ แก่ ระบบการจัดการโรคเรื อ้ รัง ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระบบบริ การสุขภาพขัน้ พื น้ ฐาน
ระบบการพัฒนาเยาวชน ระบบระบบการดูแลผู้พิการ /จิตเวช และ 2) ระบบสนับสนุน ได้ แก่
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและครัวเรื อน ระบบจิตอาสา ระบบการสื่อสาร ระบบการจัดสิ่งแวดล้ อม
ระบบอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ระบบผู้นํา ระบบสวัสดิการ ระบบการดูแลความปลอดภัย และ
ระบบการร่วมบริจาคเงินในการทํากิจกรรมของเยาวชน เป็ นต้ น และปั จจัยสําคัญที่นําไปสูก่ าร
พัฒ นาระบบย่อยต่างๆ ในชุม ชน มี ทัง้ เกิ ด จากปั ญ หาและความต้ องการแก้ ไขปั ญ หาเป็ น
แนวทางเดียวกัน เช่น การจัดการขยะ การจัดระเบียบการทํางานของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น [19]
ขัน้ ตอนของการวินิจฉัยชุมชน
การวินิจฉัยชุมชนมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. การจัดให้ มีข้อมูลพืน้ ฐาน แผนสุขภาพชุมชน มาตรการทางสังคม กองทุน
สุขภาพ ปั ญ หาสุขภาพชุมชน คื อปั ญ หาสุขภาพประชากรและปั ญ หาสิ่งแวดล้ อม ปั ญ หา
สุขภาพประชากร กลุม่ เป้าหมายจําแนกตามกลุม่ อายุ ได้ แก่ วัยเด็ก วัยเรี ยน วันรุ่น วัยทํางาน
วัยสูงอายุ จําแนกตามภาวะสุขภาพและปั ญหาสุขภาพ (กลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่ วย)
และจํ าแนกตามความต้ องการเฉพาะ เช่น สุขภาพกลุ่ม วัย ทอง สุขภาพสตรี วัยเจริ ญ พัน ธุ์
สุขภาพผู้พิการ เป็ นต้ น กรณีตวั อย่าง การวินิจฉัยชุมชนมีการดําเนินการ ดังนี ้ [19]
1. ข้ อมูลพื ้นฐานการจัดการสุขภาพเพื่อหมูบ่ ้ าน / อําเภอเข้ มแข็ง
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1) ข้ อมูลกลุม่ อายุที่ต้องดูแลเป็ นพิเศษ เช่น 0-5 ปี หญิงตังครรภ์
้
ฯลฯ
2) ข้ อมูลกลุม่ เสีย่ งด้ านสุขภาพต่างๆ
3) ข้ อมูลกลุม่ ป่ วยที่สําคัญๆ (ทังกลุ
้ ม่ โรคเรื อ้ รังและไม่เรื อ้ รัง)
4) ข้ อมูลกลุม่ ผู้พกิ ารและด้ อยโอกาส
5) ข้ อมูลด้ านอนามัยสิง่ แวดล้ อม
6) ข้ อมูลด้ านคุ้มครองผู้บริ โภค
7) ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านสาธารณสุข
8) ฯลฯ
2. มีการจัดทําแผนด้ านสุขภาพ โดยชุมชนมีสว่ นร่วม
3. มีการจัดการงบประมาณเพื่อใช้ ในการพัฒนาสุขภาพ
1) การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และ/หรื อ
2) การแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุขของชุมชน และ/หรื อ
3) การจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)
4. มีการจัดกิจกรรมด้ านสุขภาพ ใน 6 ด้ าน
1) ด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพ
2) ด้ านการพัฒนาศักยภาพ อสม. /แกนนําสุขภาพ
3) ด้ านการบริการสุขภาพภาคประชาชน
4) ด้ านการถ่ายทอดความรู้
5) ด้ านการป้องกันและควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค
6) ด้ านการจัดสิง่ แวดล้ อมที่ดีในชุมชน
5. มีการประเมินผลการดําเนินงานด้ านสุขภาพ
2. เพื่อให้ เกิดกระบวนการพัฒนา ที่เรี ยกว่า “การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ” (Strategic
Planning) และทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การค้ นพบบทเรี ยนการทํางาน
จริ ง และเกิ ดการพัฒ นาองค์ กร ซึ่งประกอบด้ วยการกํ าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็น ยุทธศาสตร์ และกลยุท ธ์ พอจะกล่าวได้ ว่า ทัง้ หมดคือกระบวนการเริ่ ม ต้ น ที่ ทําให้
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บุคลากรในองค์กรและผู้เกี่ ยวข้ องได้ ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ว่า “อะไรคืออนาคตของพวกเรา?
(“What will the future be?)
3. ในขันตอน
้
วิธีการที่จะนําไปสู่การคิด วางแผน การทํางานร่ วมกันที่เป็ นตัวแบบ
สากล คือ การพยายาม ตัง้ คําถามวิเคราะห์ ตนเอง จุดมุ่งหมายที่ ต้องการเป็ น และวิธีการ
อย่างไร และมีความยัง่ ยืน
เห็นได้ วา่ คําถามเหล่านี ้ ท้ าทายสําหรับการคิดไม่น้อย และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู นได้ เข้ า
ร่วมคิด ร่วมทํามากขึ ้น ดีกว่าการทํางานเชิงสัง่ การอย่างเดียว
4. การบ ริ ห ารจั ด การเพื่ อการพั ฒ นาศั ก ยภาพ (Capacity Development
Implementation)
3.1.2 การเขียนแผนชุมชน
แผนชุม ชน (Community Action Plan) เป็ น เครื่ อ งมื อ บอกเป้า หมาย ทิ ศ ทางของ
เป้าหมายของการเดิน จะเดินไปให้ ถึงเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในชุมชนด้ วยวิธีการ
อย่างไร อีกนัยหนึ่ง แผนชุมชน ช่วยบอกให้ ทราบว่าต้ องการอะไร ต้ องทํากิจกรรมอะไรจึงจะ
ถึงจุดดังกล่าว ใช้ เวลาเท่าใด ใช้ ทรัพยากรอะไรบ้ าง (งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอปุ กรณ์)
แผนชุมชน เป็ นแผนที่ชุมชนสามารถปฏิบตั ิได้ ภายในเวลาที่ ได้ กําหนดไว้ สามารถ
ปรับให้ เกิดความเหมาะสมได้ ตลอดเวลา เพื่อให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น ผู้บริ หารหรื อนักพัฒนาที่ต้องทํา
หน้ า ที่ เป็ น วิท ยากรกระบวนการ(Facilitator) ในการทํ างานชุม ชนสามารถ ใช้ ตัว แบบการ
วางแผน (Action Planning Model) ในการทํางานกับชุมชนได้
การเขียนแผนชุมชน (Writing a Community Action Plan) [20]
A healthy community is a form of living democracy: people working together
to address what matters to them. (ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง คือชุมชน ทีม่ ีประชาธิ ปไตยอยู่
ในสายเลือด กล่าวคือ ผูค้ นทํางานร่ วมกัน เพือ่ ค้นหาสิ่ งทีต่ อ้ งการร่ วมกันอยู่เสมอ)
—Stephen B. Fawcett, et al.
ขัน้ ตอนการวางแผนชุม ชน (Action Planning Steps) โดยกระตุ้น ชุม ชนให้ เกิ ด
กระบวนการคิดแบบมีสว่ นร่วมได้ ดังนี ้ [21]
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1. การทํ า ความรู้ จั ก ชุ ม ชนในทุ ก ด้ านให้ มากที่ สุ ด (Review and analyze
results of community)
2. รับฟั งทบทวน และวิเคราะห์ความข้ อคิดเห็นเรื่ องราวของชุมชน (Review and
analyze feedback from community input and comments) ถื อว่าเป็ นขัน้ ตอนสําคัญ ที่ ทํา
ให้ ร้ ู จกั เข้ าใจชุมชนได้ ถ่องแท้ มากขึ ้นและสามารถจัดระดับความสําคัญ เร่ งด่วนได้ ง่ายขึ ้นใน
การวางแผน
3.เลือกตัวแทนชุมชนที่ ร่วมกันศึกษา และจัดทํ าร่ างแผนชุมชน โดยเฉพาะใน
ขันตอนการยกร่
้
างควรมีผ้ รู ับผิดชอบเฉพาะ คนต้ องไม่มากจนเกินไป
4.จัดลําดับความสําคัญ เร่งด่วนของประเด็นปั ญหาที่พบและต้ องการแก้ ไข จาก
การศึกษาวิเคราะห์ ประเมิน และ/หรื อรั บฟั งความคิดเห็นเพิ่ม เติม (Prioritize issues from
assessment and community comments)
5.ระบุแนวทางแก้ ไขปั ญหา/ความต้ องการที่ค้นพบ (Identify interventions that
would address issues)
6.ระบุปัญหา ข้ อขัดข้ องที่อาจทําให้ การดําเนินการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย หรื อ
สําเร็จ(Identify barriers to successfully implementing interventions.)
7.ระบุ ท รั พ ยากรที่ ต้ องใช้ ในการดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญหาที่ ร ะบุ (Identify
necessary resources related to the interventions) ทั ง้ นี ้ ให้ พิ จารณ าถึ ง ความพ ร้ อม
ศักยภาพ บทบาทหน้ าที่/ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่หรื ออาสาสมัครที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องใน
การดําเนินการตามแผนชุมชน
8. เลือกคนในชุมชน หรื อผู้นําชุมชน ที่จะร่วมปฏิบตั กิ ารแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
้
ปัญหาแต่ละด้ าน
9. กําหนดช่วงเวลาและขันตอนในการแก้
10. กําหนดวิธีการในการติดตาม ประเมินผลความสําเร็ จของกิจกรรมให้ มีความ
เหมาะสม
ข้ อพิจารณาอื่นๆ ในการวางแผนชุมชน เพื่อให้ การวางแผนมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น
แต่ควรตระหนักด้ วยว่าแผนที่ดี มิจําเป็ นต้ องเป็ นแผนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่าง
3.1.3 ศักยภาพของชุมชน
การเริ่มต้ นสร้ างความเข้ มแข็งชุมชนโดยนักพัฒนาควรเริ่มจากการพิจารณาถึงขันตอน
้
ที่ สําคัญ ๆ คือ 1) ทํ าความกระจ่างว่าชุมชนคือใคร และความต้ องการที่ แท้ จริ งคืออะไร 2)
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ดําเนิ น กิ จกรรมชุม ชน ตามที่ ชุม ชนได้ ระบุ และ 3) หาวิธีติดตามประเมิ น ผลสิ่งที่ ชุม ชนได้
พยายามทําว่าส่งผลในทางปฏิบตั หิ รื อไม่ เพื่อเดินต่อไป หรื อแบ่งเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญ ดังนี ้ [21]
1) การศึกษาชุมชน เพื่อให้ ร้ ู จกั ตัวตนของชุมชน และเกิดความกระจ่างในประเด็น
ต่าง ๆ ทุกด้ านที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน
2) การปฏิบตั ิการชุมชน เพื่อกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
แก้ ไขปั ญหาความยากจนในชุมชน
กรณี ตั ว อย่ า ง รู ป ธรรมการทํ า งานของท้ องถิ่ น บทเรี ย นจาก ต.ปากพู น จ.
้
ชา
นครศรี ธรรมราช โดยเป็ นการทํางานบนฐานข้ อมูลที่เชื่อมโยงระบบเป็ น 3 ขุมพลัง ทังภาควิ
การ วิ ช าชี พ / ภาคราชการ การเมื อ ง /ภาคชุม ชนท้ อ งถิ่ น โดยเชื่ อ มไปสู่ก ารทํ า งานด้ า น
นโยบายสาธารณะในชุม ชนร่ วมกัน เช่น กิ จกรรม อสม. กายภาพบําบัดชุมชน วารี บําบัด
สําหรับเด็กออทิสติก การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การดูแลคนพิการในชุมชน ฯลฯ โดยการทํางาน
ช่วงที่ผ่านมาพบว่า ภาพท้ องถิ่นมีทงองค์
ั ้ กรและบุคคล ซึง่ มีขีดความสามารถ มีปัจจัยที่เอื ้อต่อ
ระบบ แต่ไม่มีใครนําทุนเหล่านี ม้ าสนทนา มาบูรณาการ โดยควรออกแบบระบบสุขภาพให้
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนในชุมชนท้ องถิ่น [22]
3.2 การขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพชุมชน
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกและประเทศในเครื อสมาชิกให้ การ
ยอมรับและยกย่องว่ามี ประสบการณ์ การริ เริ่ ม และส่งเสริ มพัฒ นาการมี ส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในรูปแบบอาสาสมัคร
มาเป็ นระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร์ ตามคําประกาศแห่งอัลมา-อตานันได้
้ เรี ยกร้ องให้
ทุกชาติสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ด้ วยเป้าหมาย ซึง่ ประเทศ
ไทยได้ ล งนามในกฎบัตรขององค์ ก รอนามัย โลก เมื่ อปี พ.ศ. 2523 เพื่ อกํ าหนดเป้า หมาย
ร่ วมกัน ในการพัฒ นาสุขภาพดี ถ้ วนหน้ า ภายในปี พ.ศ.2543 “Health For All By the year
2000” และได้ มี ก ารดํ า เนิ น การสาธารณสุข มูล ฐานภายใต้ ก รอบแนวคิ ด และหลัก การไป
กําหนดเป็ นนโยบายและจัดให้ มีระบบการสนับสนุนจากส่วนกลางลงไปสู่พื ้นที่เพื่อกระทําทุก
วิถีทางที่ จะให้ ประชากรมี สุขภาพดีถ้วนหน้ า โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ จัดตัง้ สํานักงาน
คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน
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3.2.1 ภาคีเครื อข่ าย: อาสาสมัครสาธารณสุข [23]
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ปั จจุบนั เปลี่ยนมาเป็ นกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สังกัดกรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพ) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2523 ทําหน้ าที่มารับผิดชอบต่อนโยบายการ
พัฒ นาสุขภาพดีถ้วนหน้ าโดยตรง เริ่ มตังแต่
้ แผนพัฒ นาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520–
2524) โดยกําหนดกิจกรรมอบรมเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขระดับต่าง ๆ ในการทําหน้ าที่เป็ นครูฝึก
ด้ านการสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครมี 2 ประเภท คือ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.)
จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญระยะที่ 1 เมื่อเข้ าสู่แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535–2539) ภาวะความเปลี่ ย นแปลงด้ า นสัง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และเศรษฐกิ จ ของโลกมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ย นแปลงของสังคมไทยและวิถีชีวิตคนไทย ผลจากการประเมินงาน
สาธารณสุขมูล ฐานพบปั ญ หาว่า อาสาสมัค รไม่ได้ ป ฏิ บัติงานจริ ง เนื่ องจากไม่มี แผนการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และความรู้ ของอาสาสมัครไม่เพียงพอ ดังนัน้ แนวทางการสนับสนุนการ
สาธารณสุข มู ล ฐานในแผนพั ฒ นาสาธารณสุข ฉบับ ที่ 7 ได้ มี ก ารทบทวนคุณ ภาพของ
อาสาสมัครและปรับกลไกอาสาสมัครโดยยกระดับบทบาทผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) เป็ น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมู่บ้าน(อสม.) เพื่ อให้ เกิ ดเอกภาพในการปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนงบประมาณการอบรมฟื น้ ฟูความรู้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน กองวิชาการได้
คิดค้ นเทคโนโลยีสนับสนุนชุมชนเพื่อแก้ ไขปั ญหา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ สนับสนุนการ
จัดตังศู
้ นย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้ เป็ นสถานที่ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน(อสม.) และเป็ นศูนย์ เฝ้าระวังโรคที่เกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม พร้ อมทัง้
สนับสนุนเครื่ องมือ / อุปกรณ์ในการทํางานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญ ระยะที่ 2 แผนพัฒ นาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540–
2544) ทิ ศทางการสาธารณสุขมูลฐานได้ ส่งเสริ ม ให้ ประชากรมี ความสามารถในการดูแล
สุข ภาพของตนเองในระดับ ครอบครั ว โดยจัด ให้ มี แ กนนํ า สุข ภาพประจํ า ครอบครั ว และ
สนับสนุนให้ อสม. รวมตัวในรู ปแบบของชมรมและสมาคมเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน โดยเน้ นการกระจายอํานาจจากรัฐสูป่ ระชาชน ซึง่ ในแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
ได้ สนับสนุนงบประมาณผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํ านวน 7,500 บาท/หมู่บ้าน/ปี
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เพื่อให้ แกนนําหมู่บ้านจัดทําแผนภารกิจหลัก 3 เรื่ อง ได้ แก่ การพัฒนาศักยภาพกําลังคนใน
พื ้นที่ การจัดบริ การของ ศสมช. และการจัดกิจกรรมแก้ ไขปั ญหาตามส่วนขาดของ จปฐ.ราย
หมู่บ้าน ขณะเดียวกันมีการถ่ายโอนภารกิจด้ านสาธารณสุขบางประการให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
ในปั จ จุบัน อสม. มี ภ ารกิ จ หลัก ๆ ได้ แ ก่ เป็ น ผู้สื่ อ ข่ า วสารสาธารณสุข ระหว่า ง
เจ้ าหน้ าที่และประชาชนในหมู่บ้าน ให้ การส่งเสริ มสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้
คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้ านและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว แกนนําชุมชนใน
เรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุขภาพพลานามัยให้ แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่ วยน้ อยที่สดุ
และให้ บ ริ การสาธารณสุขเบื อ้ งต้ น แก่ ป ระชาชน เช่น การปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้ น การจ่าย
ถุงยางอนามัย การตรวจวัด ความดัน โลหิ ต การตรวจหานํ า้ ตาลในปั ส สาวะ การตรวจหา
นํา้ ตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับการส่งต่อมาจากสถาน
บริการ
ผลการประเมินสองทศวรรษของการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง
กับ อสม.คือ [23]
1. การดําเนินงานของสถานีอนามัยเกือบทัง้ หมดจัดให้ มีการประชุมประจําเดือน
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจํ าหมู่บ้ าน (อสม.) และประเด็น การประชุม เป็ น เรื่ องของการ
ติดตามงาน แจ้ งข่าวสาร และขอความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรม ส่วนภารกิจหรื องานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) มีการทําตามกรอบหน้ าที่เป็ นครัง้ คราว และ
ส่วนใหญ่ อสม. ร้ อยละ 60 สามารถระบุหน้ าที่หลักและทํางานตามที่เจ้ าหน้ าที่ร้องขอได้
2. เจ้ าหน้ าที่ เ ห็ น ว่ า อสม. มากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ เ ข้ าใจเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังชมรม
้
3. อสม. ส่วนใหญ่ ต่า งคาดหวังการสนับ สนุน และช่ วยเหลื อในการทํ างานจาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขเป็ นหลัก เนื่องจากแนวคิดและกระบวนการพัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐานผูกติดอยูก่ บั ระบบราชการและใช้ รูปแบบการดําเนินงานแบบเดียวกันทัว่ ประเทศ
จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญ ระยะที่ 3 แผนพัฒ นาสาธารณสุข ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–
2549) มุ่งเน้ นเป้าหมายการพัฒนาเสริ มสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ได้ รับ การจัด สรรงบประมาณประจํ า ปี สํ า หรั บ อุด หนุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อ
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ดําเนินงานในด้ านการสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน ซึง่ ในระยะเริ่ มต้ นของการ
จัดสรรงบประมาณสู่ท้ องถิ่ น พบว่า ล่า ช้ ากว่าระยะเวลาที่ มี ก ารริ เริ่ ม แผนปฏิ บัติงานของ
หมู่บ้าน และเมื่อวิเคราะห์ แผนงานด้ านการสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ ยงั คง
มุง่ เน้ นการใช้ งบประมาณเพื่อแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุขตามนโยบายซึง่ เป็ นกระแสหลักที่สงั่ การ
ลงไป ประกอบกับช่วง 3 ปี ตอ่ มามีวิกฤติด้านการเมืองทําให้ อสม.ถูกมองว่า เป็ นเครื่ องมือของ
นักการเมืองแท้ จริง
โกมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย์ และคณะ 2550) ได้ ป ระเมิ น บทบาทและศัก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ผลการศึกษาวิจยั ได้ ข้อค้ นพบที่สําคัญ ดังนี ้ [24]
1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็ นผลผลิตของยุคสมัยแห่งการพัฒนาในช่วง
ทศวรรษที่ 2520 เมื่ อปั ญ หาสาธารณสุข และบริ บ ทการทํ า งานเปลี่ ย นแปลงไปจึงมี ค วาม
จําเป็ นที่ต้องมีการทบทวนใหม่
2. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประมาณ 800,000 คน เป็ นทุนทางสังคมที่สําคัญ
และเป็ นรู ป ธรรมที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการพั ฒ นาสุ ข ภาพ มี
ความสัม พัน ธ์ และความรู้ สึก ผูก พัน กับ งานสาธารณสุข พร้ อมที่ จะให้ ความร่ วมมื อในการ
ทํางานต่างๆ จึงนับเป็ นทุนทางสังคมที่มีศกั ยภาพของระบบสุขภาพไทย
3. กระบวนการ อสม. ยังมีชีวิตอยู่และมีความเป็ นผู้หญิงมากขึ ้น ในการศึกษา อส
ม. พบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ที่มีช่วงเวลาของการเป็ น อสม. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี ซึง่ แสดงให้
เห็นว่า ยังมีอาสาสมัครใหม่ ๆ เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ยังพบว่าผู้หญิ งเป็ น อสม.
มากขึ ้นถึงเกือบร้ อยละ 70 ในปั จจุบนั ความเป็ นผู้หญิ งมากขึ ้นนี ้ทําให้ กระบวนการ อสม. มี
ศักยภาพในงานบางด้ านเป็ นพิเศษ เช่น การเฝ้าระวังเรื่ องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก การ
ทํางานด้ านการดูแลผู้สงู อายุ หรื อการทํางานที่ต้องการความละเอียดและความซื่อสัตย์ เป็ น
ต้ น
4. อสม. มี ค วามสามารถและได้ แ สดงบทบาทในกิ จ กรรมที่ ทํ า ได้ สํ า เร็ จ ในช่ ว ง
ระยะเวลาสัน้ ๆ การพัฒ นาอาสาสมัครรู ปแบบอื่นๆ เช่น อาสาสมัครกลุ่มญาติผ้ ูป่วย กลุ่ม
ช่วยเหลือตนเอง อาจมีความจําเป็ นมากขึ ้น
5. ระบบการสนับ สนุน ที่ เปลี่ ยนแปลงไปและการกระจายอํ านาจทํ าให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของชุมชนได้ ดี อสม.จึงกลายเป็ นเป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการได้
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เป็ น ฐานคะแนนเสีย ง มี การพยายามหาเสีย งกับ อสม. ด้ วยการเพิ่ ม ค่าตอบแทนหรื อเพิ่ ม
สวัสดิการให้ กบั อสม. การพา อสม.ไปเที่ยวหรื อการจัดชุมนุม อสม. เพื่อให้ นกั การเมืองมาหา
เสียง ปั ญหานีเ้ กี่ ยวข้ องโดยตรงกับเรื่ องระบบธรรมาภิบาลที่จําเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ งาน
อาสาสมัครที่มีความเป็ นอิสระและไม่ยดึ ถือความเป็ นฝักเป็ นฝ่ ายทางการเมือง
7. การเกิดขึ ้นของรูปแบบอาสาสมัครชุมชนที่หลากหลาย และการสนับสนุน อสม.
มีมาจากหลายแหล่งขึน้ ทํ าให้ อสม. ทํ างานตามเจตนาหรื อวาระงานขององค์ กรที่ ให้ การ
สนับสนุน
3.2.2 สมัชชาสุขภาพ
1) ความหมาย
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ ให้ ความหมายของ “สมัชชาสุขภาพ” ว่าเป็ น
กระบวนการที่ให้ ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ และ
เรี ยนรู้ อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรื อความมี
สุขภาพของประชาชน โดยจัด ให้ มี ก ารประชุม อย่างเป็ น ระบบและอย่างมี ส่วนร่ วม และมี
บทบาทที่สําคัญต่อสังคม ดังนี ้
1) สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็ น “พื ้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคม” เป็ นการเปิ ดพื ้นที่สาธารณะทางสังคมอย่างกว้ างขวางและหลากหลาย ใน
ประเด็นปั ญหาร่วมที่แต่ละฝ่ ายให้ ความสําคัญและนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้ อเสนอที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ ข้ อเสนอนันอาจดํ
้
าเนินการได้ ทนั ทีในระดับท้ องถิ่น
2) สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็ น “กลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ” คุณค่าของ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่สําคัญ มีบทบาทในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หรื อให้ เกิดทางเลือกเชิงนโยบายที่เอื ้อหรื อสนับสนุนการสร้ างสุขภาวะของประชาชน
3) สมัชชาสุขภาพในฐานะ“กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม” มีขบวนการ
ประชาสังคมมาขับ เคลื่ อนเพื่ อประสานงานทุก ภาคส่วนเป็ น แบบเครื อข่าย ความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยมุ่ ง ให้ มี ลั ก ษณ ะเป็ นแบบพหุ ภ าคี ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม” ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
รัฐ ธรรมนูญ พุท ธศัก ราช 2550 ระบุให้ มี ก ารขยายสิท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคแก่
ประชาชน และกําหนดให้ รัฐต้ องสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 392

การขับ เคลื่ อ นสมั ช ชาสุข ภาพมี เป้ า หมายเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นกระบวนการนโยบาย
สาธารณะซึง่ มีนยั ของการสร้ างวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ทิศทาง แผนงานขององค์กรประชาสังคม
แต่ละแห่งให้ กลายเป็ นทังนโยบายสาธารณะระดั
้
บท้ องถิ่น และเชื่อมต่อกับนโยบายสาธารณะ
ในระดับ ชาติ รวมทัง้ บทบาทในการกํ า กับ การนํ า นโยบายไปปฏิ บัติ แ ละการประเมิ น ผล
นโยบาย ด้ วยเหตุนี ้แนวทางการออกแบบสมัชชาสุขภาพจึงให้ ความสําคัญยิ่งต่อการเลือกสรร
ประเด็นที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ และการสร้ างกลไกในการรณรงค์เพื่อก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไม่ว่าจะเป็ นการผลักดันนโยบาย กฎหมาย การ
จัดสรรงบประมาณ การขยายการรับรู้และการยอมรับจากสังคม และการพัฒนาเครื อข่าย
2) วิธีการ
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยถื อกํ าเนิดขึ ้นเมื่ อปี พ.ศ.2553 โดยมี นพ.
ประเวศ วะสี ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการ ท่านได้ เสนอยุทธวิธี “สามเหลี่ยม
เขยื ้อนภูเขา” เป็ นพื น้ ฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ และกลไกการทํางานร่ วมกันอย่าง
สร้ างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบของยุทธวิธีสามเหลี่ยมเขยื ้อนภูเขา ได้ แก่ การสร้ างความรู้ การ
เชื่อมโยงกับการเมือง และการเคลื่อนไหวทางสังคม จึงจะทําให้ เกิดกลไกและกระบวนการที่
เสริมพลัง (Synergy) ซึง่ กันและกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสูป่ ระสิทธิผลสูงสุดในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ กล่าวคือ [25]
1. การพัฒนาฐานความรู้ด้านสุขภาวะของท้ องถิ่น ประเด็นเรื่ องสุขภาพหรื อสุขภาวะมี
นัยกว้ างขวาง หลากหลายมิติ ทังสุ
้ ขภาวะด้ านร่างกาย จิตใจซึง่ เชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม สิ่งแวดล้ อม และการเมือง การเลือกประเด็นในการขับเคลื่อน การเลือกประเด็น
เป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของสมัชชาสุขภาพใน
แต่ละท้ องถิ่นว่าจะมุง่ เป้าไปสูอ่ ะไร
2. การจัดวางยุทธศาสตร์ ขบั เคลื่อนนโยบายสาธารณะให้ มีประสิทธิภาพโดยการตอบ
คําถามว่าเราจะบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไร โดยมีประเด็นย่อยตามมาได้ แก่ วิธีการที่ใช้ และ
ทรัพยากรอะไรบ้ าง การบริ หารเครื อข่าย และการสื่อสารทางสังคม หากประมวลความรู้ ด้าน
สุขภาพอย่างชัดเจนแล้ วจะเห็นถึงพัฒนาการปั ญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และเป้าหมายที่ต้องการ
ว่าคืออะไร สิ่งที่จะต้ องดําเนินการต่อมาก็คือ การกําหนดยุทธศาสตร์ บนพื ้นฐานความรู้ ที่ได้
ประมวลแล้ ว
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3. การจัดวางกลไกและเครื อข่ายเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์ การออกแบบกลไกและ
เครื อข่ายเพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์ นัน้ ๆ เนื่องจากการผลักดันยุทธศาสตร์ ในเชิงนโยบาย
สาธารณะ จําเป็ นต้ องอาศัยกลุม่ คนที่หลากหลาย และความรู้ที่แตกต่าง
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า “สมัชชาสุขภาพ” เป็ นกระบวนการที่สร้ างการเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่วมโดยยึดถือการใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ของพื ้นที่เป็ นสําคัญมากกว่าการแสดงความคิดเห็น ทัง้
ยังมุ่งเน้ นสูก่ ารกําหนดนโยบายสาธารณะของท้ องถิ่นร่วมกัน กล่าวคือ ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
และมี บ ทบาททัง้ การคิด ริ เริ่ ม การปฏิ บัติก าร การประเมิ น ผล และการได้ รับ ผลประโยชน์
ร่วมกัน
3.3.3 การขับเคลื่อนชุมชนท้ องถิน่
การขับเคลื่อนชุมชนท้ องถิ่นนัน้ ประชาชนในท้ องถิ่ นต้ องมีส่วนร่ วมในการคิด การ
วางแผน ตัดสินใจ การปฏิบตั กิ าร และดูแลท้ องถิ่น ประชาชนสามารถพึง่ ตนเองได้ มากขึ ้น โดย
มีรัฐคอยให้ การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาส
และหลักเกณฑ์ ที่ เหมาะสม หลักการกระจายอํ านาจต้ องใช้ วิถี แห่งประชาธิ ปไตย และหา
โอกาสกระตุ้นให้ การศึกษา ให้ เกิดความคิด และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็ นความ
ต้ องการของชุมชน (Felt - Needs) แท้ จริง
ลักษณะของงานการดูแลสุขภาพชุมชน
1. เป็ นงานที่นําปั ญหาและความต้ องการด้ านสุขภาพของชุมชนเป็ นตัวตัง้
2. เป็ นงานที่ต้องใช้ ทนุ เดิมเป็ นหลักและมีหลายเจ้ าภาพ
3. เป็ นงานที่ต้องการวิธีการทํางานจากหลายแนวคิด
4. เป็ นงานที่ต้องสร้ างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนให้ เกิดขึ ้นอย่างจริ งจัง
5. เป็ นงานที่ เกิ ดในพื น้ ที่ หนึ่งมักก่อให้ เกิ ดการทํ างานที่ เหมือนกันในพื น้ ที่ อื่น
เพราะมีการเรี ยนรู้ข้ามพื ้นที่ข้อคิดเห็นจากผู้ขบั เคลื่อนงานท้ องถิ่น
นายสมพร ใช้ บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี ้ว่า
“การเริ่ มต้นพัฒ นางานควรเริ่ มจากการปรับเปลี ่ยนวิ ธีคิด ซึ่ งต้องคิ ดออกจากกรอบ
ความคิ ดเดิ ม โดยต้องคิ ดทัง้ ระบบ ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะเรื ่องสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่ น
เป็ นกระบวนการดํ า เนิ น งานที ่ก่ อ ให้เกิ ด การเปลี ่ย นแปลงของชุม ชนท้องถิ่ น ในทางที ่ดี ขึ้ น
เจริ ญ รุ่งเรื องขึ้ นในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง และสิ่ งแวดล้อม รวมทัง้
สามารถจัดการกับ สถานการณ์ ของกระแสโลกาภิ วตั น์ เพื ่อให้ส ามารถพึ่ งตนเองได้ (selfฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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reliance) ในการคิ ดตัดสิ นใจและดํ าเนิ นการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการ
ของตนเองและส่วนรวม ดังนัน้ ชุมชนท้องถิ่ นจะพัฒนาได้หรื อไม่ และดํ าเนิ นไปในทิ ศทาง จึ ง
ต้องมี องค์ ป ระกอบของแนวคิ ดพื ้น ฐานการพัฒ นาชุม ชน หลักการพัฒ นาชุม ชน และการ
ดํ าเนิ นงานพัฒนาชุมชน รวมทัง้ การปรับตัวให้ทนั ต่อภาวการณ์ เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเมื อง และสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ก็ควรกลับมาคิ ดใหม่ว่าทํ า
อย่างไรที ่จะทํ าให้ชาวบ้านเข้มแข็ ง นํ าไปสู่ท้องถิ่ นเข้มแข็ ง เพราะระบบสุขภาพคื อระบบที ่
ประชาชนอยู่ได้อย่างมี ความสุข” [24]
นพ.ประเวศ วะสี ให้ ข้อคิดเพิ่มเติมว่า
“การพัฒ นาระบบสุขภาพ สอดคล้องไปกับแนวคิ ด ปฏิ รูป ประเทศไทย ที ่มี ปัญ หา
โครงสร้ างอํ านาจไม่เป็ นธรรม แนวคิ ดปฏิ รูปโครงสร้างอํ านาจ คื อลดการจัดการอํ านาจจาก
ส่วนกลางลง และให้ชมุ ชนท้องถิ่ นมีอํานาจจัดการตัวเองมากขึ้นในทุกด้าน โดยมีภาคส่วนต่าง
ๆ มาหนุนเสริ มพลังให้ชมุ ชนเพือ่ ปรับโครงสร้างอํานาจจากฐานล่าง โดยนําสุขภาพมาเป็ นตัว
เดิ นเรื ่ อง จุดมุ่งหมายสูงสุดของการทํ างานการดูแลสุขภาพชุมชน ได้แก่ การมุ่งให้ผู้คนใน
ชุมชนแข็งแรงขึ้น อายุยืนขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้น (นพ.ประเวศ วะสี, 2550)” [26]
นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล เสนอว่า
“การเริ่ มต้นต้องมี Change Agent ต้องเน้นความเป็ นผูน้ ํ าระดับท้องถิ่ นที เ่ ข้าไป
ช่วยขับเคลื อ่ น มีคนช่วยเชื อ่ มให้เกิ ด เช่น นักสือ่ สารสุขภาพ (นสส.) นักสุขภาพครอบครัว
(นสค.) ต้องเข้าไปช่วย” [27]
สมชาย ศรี วิรัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลชี ้ว่า
“การพัฒ นาชุ ม ชนต้ อ งยึ ด ถื อ เป็ นสรณะ คื อ ความเชื ่ อ มั่ น และครั ท ธาใน
มนุษ ยชาติ ว่ า มนุษ ย์ ทุก ชี วิ ต มี คุณ ค่ า และมี ค วามหมาย มี ศ ัก ดิ์ ศ รี และมี ศ ัก ยภาพ
กล่ าวคื อ มี ฐานะแห่ งความเป็ นมนุษ ย์ ที่ไม่ ควรจะได้รับการเหยี ย บยํ่ า ดู ห มิ่ น เหยี ย ด
หยามจากเพื ่อนมนุษย์ ด้วยกันเอง มี ความสามารถจากการเป็ นมนุษย์ ที่ควรได้รับการ
ยอมรับและทํ าให้ปรากฎเป็ นจริ งในทางปฏิ บตั ิ จากเพื ่อนมนุษย์ ด้วยกันเอง ดังนัน้ การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่ นทีแ่ ท้จริ ง คือ หลักประชาชน หมายถึง การเริ่ มต้นทีป่ ระชาชน ทํางาน
ร่ วมกับประชาชน ยึ ดประชาชนเป็ นพระเอก โดยประชาชนต้องเป็ นผู้กระทํ าการพัฒนา
ด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็ นผูถ้ ูกกระทํา หรื อเป็ นฝ่ ายรองรับข้างเดียว”
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 395

การพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายแท้ จริ ง 2 ประการ คือ การทําให้ มนุษย์เข้ าถึงศักยภาพ
สูงสุดที่ธรรมชาติให้ มนุษย์บรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดที่พงึ มี และการพัฒนาความเป็ นอยู่
ของมนุษ ย์ ให้ มี ความสุขสมบูรณ์ อย่างไรก็ ตาม บางชุม ชนท้ องถิ่ น กลับ ต้ องพบกับปั ญ หา
อุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างการพัฒนา ทังนี
้ ้ เพราะว่า [27]
1. บริ บ ทของชุ ม ชนเมื อ ง หรื อ กึ่ ง เมื อ ง อัน มี ค วามหลากหลายของสัง คม ทํ า ให้
กระบวนการการพัฒนาเป็ นไปอย่างล่าช้ า
2. ความเบ่งบานของวัฒนธรรมประชาธิปไตย ประกอบกับความก้ าวหน้ าของสื่อสาร
สนเทศ ทําให้ ทกุ คนสามารถเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ ได้ อย่างเท่าทันกัน กลับก่อให้ เกิดความแตกแยก
ขึ ้นในสังคม ซึง่ ส่งผลต่อกระบวนการการพัฒนาในทุกระดับ รวมทังในระดั
้
บท้ องถิ่น
3. การขาดอิสระเชิงอํานาจระหว่างราชการส่วนกลางกับท้ องถิ่น ความผิดเพีย้ นไป
จากหลักการกระจายอํานาจที่มีอยู่
4. ขาดกระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของภาคประชาสัง คม ในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า และ
ร่ วมกันรับผิดชอบ ดังนัน้ กระบวนการพัฒ นาชุมชนท้ องถิ่ น ควรที่ จะปรั บตัวให้ ทัน ยุค ทัน
เหตุการณ์และเปิ ดโลกทรรศน์ให้ กว้ างขึ ้นในประเด็นที่สําคัญ ผู้นําภาคการเมืองการปกครองซึง่
เป็ นผู้นําสังคม ภาคราชการ องค์กรต่าง ๆ จําต้ องปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็ น ที่ ตัง้ ภาคราชการจะต้ อ งปรับ เปลี่ย นโครงสร้ างจากแนวตัง้ (Vertical) มาเป็ น
โครงสร้ างแบบแนวนอนหรื อแนวราบ (Horizontal) และจะต้ องเปลี่ยนจากการสัง่ การ การคิด
แทนประชาชน มาเป็ นการส่งเสริ ม สนับสนุน และรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ให้ โอกาส
ประชาชนได้ เรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
ดังนัน้ การค้ นหาศักยภาพของชุมชน หรื อทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเสริ มสร้ าง
ให้ มีความเข็มแข็งในการจัดการกับปั ญหาและความต้ องการของตนเอง การสร้ างเครื อข่ายกับ
องค์กรต่างๆ ในชุมชน ระบบการเมืองต้ องมีความเข้ มแข็ง มุ่งเน้ นประโยชน์ของชุมชนเป็ นหลัก
และการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชนให้ สําเร็ จต้ องมีปัจจัย
สนับสนุน มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง [28] ทังนี
้ ้ ความยัง่ ยืนของการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
จะเกิดขึ ้นได้ จะต้ องมีผ้ นู ําที่แข็งแกร่ งเข้ าใจและเห็นความสําคัญของสุขภาวะในพื ้นที่ตนเอง มี
ความเสียสละ อดทน เพื่อชุมชน รวมทัง้ มีการทํางานเป็ นทีมและสร้ างเครื อข่ายการจัดการ
ความรู้และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผู้บริ หารส่วนท้ องถิ่นจะต้ องมีจดุ ยืน
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และมีความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายด้ านสุขภาวะของท้ องถิ่นนันโดยมุ
้
่งประโยชน์ของ
ชุมชนเป็ นหลัก
คําถามเชิงอภิปราย
1. สาธารณสุขอําเภอจะเข้ ามามีสว่ นในการจัดการสุขภาพชุมชนได้ อย่างไร
2. มีคํากล่าวว่า “ท้ องถิ่นมีศกั ยภาพตํ่าในการรักษาพยาบาล หรื อจัดการสุขภาพ”ท่านมี
ความเห็นอย่างไรต่อคํากล่าวนี ้ และอปท. สามารถจัดการสุขภาพชุมชนได้ ดีเพียงไร
3. ทุกวันนี ้ ระบบทรัพยากรสนับสนุนท้ องถิ่นด้ านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ได้ มาจากแหล่งใด
4. ขอให้ ท่านความเห็นเรื่ อง การกระจายอํานาจทางสุขภาพสู่ท้องถิ่นตลอดจนปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ ้น และรูปแบบการจัดการสุขภาพชุมชนของท้ องถิ่นที่เหมาะสม
5. ชุมชนจะมีวิธีการวินิจฉัยปั ญหาขับเคลื่อนงานสุขภาพของชุมชนอย่างไร
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บทที่ 12
การจัดการและป้ องกันภัยพิบัติ
ปั จจุบนั สภาพภูมิอากาศของโลกได้ เปลี่ยนแปลงไป ภัยจากธรรมชาติจงึ มีความรุนแรง
และเกิ ด ถี่ ม ากขึ น้ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนทํ า ลาย
สิ่งแวดล้ อมเป็ นวงกว้ างเกินกว่าที่ประชาชนจะคาดการณ์และเข้ าใจได้ ภัยพิบตั ิเป็ นสาธารณ
ภัย ที่อาจเกิดขึ ้นจากภัยพิบตั ิธรรมชาติ ได้ แก่ วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม คลื่นพายุซดั ฝั่ ง
แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์ (สึนามิ) ไฟป่ า หรื อเกิดจากการระทําของมนุษย์ เช่น การก่อวินาศภัย
การวางระเบิด การเผาตึกอาคาร ฯลฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีความยุ่งยาก
และซับซ้ อนตามไปด้ วย

ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. ความหมาย แนวคิด และประเภทของภัยพิบตั ิ
1.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ
1.2 ประเภทของภัยพิบตั ิ
2. การจัดการกับภัยพิบตั ิ
2.1 แนวคิดการจัดการภัยพิบตั ิ
2.2 การเตรี ยมความพร้ อมต่อการจัดการภัยพิบตั ิ
3. รัฐกับการจัดการภัยพิบตั ิ
3.1 การจัดการรับภัยพิบตั ริ ะดับชาติ
3.2 การจัดการรับภัยพิบตั ริ ะดับจังหวัด
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1. ความหมาย แนวคิด และประเภทของภัยพิบัติ
ภัยพิ บัติที่ เกิ ดขึน้ ในหลายๆ ประเทศที่ ผ่านมา ตัวอย่างเช่น พายุน าร์ กิสซึ่งขึน้ ฝั่ งที่
ประเทศเมี ย นมาร์ ห รื อพม่ า บริ เวณสามเหลี่ ย มปากแม่ นํ า้ อิ รวดี ไปทางทิ ศ ตะวัน ออก โดย
ประเทศที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากรั ศ มี ข องพายุ ไซโคลนครั ง้ นี ้ ได้ แก่ อิ น เดี ย ศรี ลัง กา
บังกลาเทศ [1] ปั ญหาในการรับมือกับภัยพิบตั อิ ย่างหนึ่ง ก็คือการขาดสัญญาณเตือนภัย หรื อ
การออกประกาศให้ ป ระชาชนที่ อ ยู่ในพื น้ ที่ เสี่ ย งภัย พิ บัติ ได้ เตรี ย มตัว ป้อ งกัน ไว้ ล่ ว งหน้ า
ตัวอย่างของพายุนาร์ กิส ในประเทศเมียนมา รัฐบาลทหารเพียงประกาศเตือนประชาชนผ่าน
ทางตัวหนังสือวิ่งในรายการโทรทัศน์และตามสถานีวิทยุของรัฐบาล ซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เปิ ดดูและรับฟั ง โดยประกาศเตือนระดับความรุนแรงของพายุแค่ระดับ 1 กล่าวคือ พายุจะก่อ
ความเสี ย หายเล็ ก น้ อย ไม่ ส่ ง ผลต่ อ สิ่ ง ก่ อ สร้ าง มี นํ า้ ท่ ว มบ้ างตามชายฝั่ ง ) ทั ง้ ๆ ที่ ก รม
อุตนุ ิยมวิทยาของอินเดียและไทยได้ แจ้ งเตือนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วันว่า พายุไซโคลนลูกนี ้มี
ความรุ นแรงระดับ 4 ด้ วยเหตุนี ้ประชาชนในประเทศพม่าจึงไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง
ล่วงหน้ า และไม่มีโอกาสเตรี ยมตัวรับมือกับมหันตภัยที่เกิดขึ ้นในชัว่ ข้ ามคืนได้ เลย [2] ตรงกัน
ข้ ามกับประเทศอินเดีย หลังจากทราบถึงความรุนแรงของพายุที่ก่อตัวขึ ้นในมหาสมุทรอินเดีย
กรมอุตนุ ิยมวิทยาของอินเดียจึงประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่ งทะเลและชาวประมงให้ งด
ออกเรื อในช่วงนี ้ ส่วนรัฐบาลบังกลาเทศประกาศให้ ประชาชนรี บเกี่ ยวข้ าว เพราะเคยได้ รับ
บทเรี ยนจากพายุไซโคลนเมื่อปี ก่อนที่ ทําให้ นํา้ ท่วมนาข้ าวเสียหายจนเกิ ดวิกฤตขาดแคลน
อาหาร [3]
1.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติ
องค์การอนามัยโลกได้ ให้ ความหมายของภัยพิบตั ิ (Disaster) ว่า หมายถึงเหตุการณ์
ใดๆ ที่ ก่ อให้ เกิ ดความเสี ย หาย การทํ าลายสิ่งเเวดล้ อม การสูญ เสี ย ชี วิต หรื อมี ผ ลต่อ การ
บริ การสาธารณสุข ในพื ้นที่ที่เกิดเหตุ ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามขีดความสามารถที่มี ต้ อง
ร้ องขอความช่วยเหลือบริ การจากหน่วยงานนอกพื ้นที่ [4]
ภัยพิบตั ิเป็ นสาธารณสภัย ตามพระราชบัญญัติปอ้ งกันเเละบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2550 ได้ ให้ ความหมายของสาธารณภัยว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ ง โรคระบาดใน
มนุษ ย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ า้ การระบาดของศัตรู พื ช ตลอดจนภัยอื่ น ๆ อัน มี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผ้ ทู ําให้ เกิดขึ ้น อุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่นใด
ซึ่งก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายแก่ ซี วิต ร่ า งกายของประชาชน หรื อ ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของ
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ประชาชน หรื อของรัฐ เเละให้ หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้ วย
[5] ซึง่ ผลของสาธารณภัยนําไปสูผ่ ลกระทบต่าง ๆ ดังนี ้ [6]
1. ผลกระทบต่อชี วิตและการบาดเจ็ บ ความสูญ หาย และการตายของประชาชน
รวมถึงเกิดการสัมผัสสารพิษ สารเคมี รังสี ผลกระทบทางจิตใจ รู้สกึ กลัว เศร้ า สับสน ตระหนก
ตกใจ หวาดหวัน่ นอนไม่หลับ
2. การทําลายระบบบริการพื ้นฐานที่สําคัญต่อชีวิต
3. ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ของประชาชน
4. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ระบบนิเวศน์วิทยา ทรัพยากรป่ า
ไม้ ปะการัง แหล่งนํ ้าใต้ ดนิ โครงสร้ างการยุบตัวของดิน
5. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การค้ าขาย การประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว
การคมนาคม
6. ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน สูญเสียความเป็ นครอบครัว ชุมชน สังคมที่เคยใช้
ชีวิตอยู่
1.2 ประเภทของภัยพิบัติ
การแบ่งประเภทของภัยพิบตั ิอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทตามลักษณะของการเกิด คือ
[7-9]
1. เกิดจากธรรมชาติ (Natural disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ
ในทัน ที ทัน ใด ส่งผลต่อประชาชนทํ าให้ เกิ ดการบาดเจ็ บ เเละเสีย ชื วิต ได้ แก่ นํ า้ ท่วม พายุ
แผ่น ดิน ถล่ม ภัยแล้ ง แผ่น ดิน ไหว ไฟป่ า เหตุการณ์ ที่ ต้องรี บแก้ ไขอย่างฉับ พลันโดยไม่ได้
คาดการณ์ ไว้ เป็ นภัยต่อความมัน่ คง ความปลอดภัยต่อสังคม ชีวิต ทรัพย์สิน มักเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ ้นโดยทันทีครัง้ เดียว หรื อต่อเนื่อง ส่งผลให้ ชมุ ชนที่ได้ รับผลกระทบรุนแรงต้ องตอบโต้ ด้วย
มาตรการที่เกินขีดความสามารถของชุมชนอย่างฉับพลัน
2. เกิดจากการกระทําของมนุษย์ (Man-made disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ เช่น สงคราม อัคคีภยั ภัยจากจราจร เเละคมนาคมขนส่ง ภัยจากการ
ทํางาน ภัยจากการคมนาคมขนส่ง ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
หากแบ่งตามภัยด้ านความมัน่ คง แบ่งได้ 4 ประเภท
1. ภัยจากการก่อวินาศกรรม
2. ภัยจากทุ่นระเบิด กับระเบิด
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3. ภัยทางอากาศ
4. ภัยจากการชุมนุมประท้ วงและก่อการจลาจล
นอกจากนี ้ ภัยพิบตั ิยงั อาจแบ่งได้ ตามสาเหตุของโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพ ซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 6 กลุม่ ดังนี ้ [10]
1. การใช้ อาวุธชีวภาพ (Bioterrorism emergencies) เชือ้ ที่อาจนํามาใช้ ได้ เช่น
แอนแทรกซ์ และ ไข้ ทรพิษ
2. ภาวะฉุก เฉิ น จากสารเคมี (Chemical emergencies) ได้ แ ก่ chlorine sarin
สารที่มีฤทธิ์ทําลายระบบประสาท เช่น Organophosphate, Chlorine sarine
3. ภาวะฉุก เฉิ น ทางรั งสี (Radiation emergencies) ซึ่งเป็ น ได้ ทัง้ อุบัติเหตุแ ละ
การก่อการร้ าย (Nuclear & Radiological accident / terrorism)
4. อุบตั ิเหตุกลุ่มชน ( Mass casualties) จากอุบตั ิภยั ขนาดใหญ่ เช่น การระเบิด
(Explosions / Blasts) ผิวหนังไหม้ (Burn) และการบาดเจ็บ (Injuries)
5. ภั ย จากธรรมชาติ แ ละอากาศเลวร้ าย ( Natural disasters and severe
wealth) เช่น วาตภัย อัคคีภยั และธรณีพิบตั ภิ ยั เป็ นต้ น
6. การระบาดของโรคที่พบบ่อยในพื ้นที่ และอุบตั ิการณ์ของโรคที่สําคัญ (Recent
Outbreaks and Incidents) เช่น การระบาดของอาหารเป็ นพิษ ไข้ เลือดออก เลปโตสไปโรซิส
และโรคติดเชื ้อ อุบตั ใิ หม่เช่น SARS และ ไข้ หวัดนก
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาถึงความรุนแรงของภัยพิบตั เิ พื่อนําในสูก่ ารจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข เหตุการณ์ ที่เป็ นโรคและภัยคุกคามสุขภาพ มีเกณฑ์ อย่างน้ อย 2 ใน 4 ประการ
กล่าวคือ 1) เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง 2) เป็ นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรื อไม่เคย
พบมาก่อน 3) มีโอกาสแพร่ ไปสู่พืน้ ที่อื่น และ4) ต้ องจํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรื อสินค้ า
ส่วนความรุนแรงแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี ้ [11]
ความรุ นแรงระดับที่ 1 เป็ นความรุนแรงของภัยพิบตั ิที่เกิดขึ ้นทัว่ ไปหรื อมีขนาดเล็ก ซึง่
หน่วยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอสามารถจัดการได้ และควบคุมได้
ความรุ น แรงระดั บ ที่ 2 เป็ นความรุ น แรงของภั ย พิ บั ติ ข นาดกลาง หน่ ว ยงาน
สาธารณสุขในระดับอําเภอไม่สามารถจัดการได้ ต้องอาศัยการสนับสนุนความช่วยเหลือ จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดการระงับภัย
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ความรุ นแรงระดับที่ 3 เป็ นความรุ นแรงของภัยพิบตั ิขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบรุ นแรง
กว้ างขวาง หรื อสาธารณภัยที่จําเป็ นต้ อง อาศัยผู้เชี่ยวชาญหรื ออุปกรณ์ พิเศษ ต้ องอาศัยการ
สนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายส่วนราชการภายในเขต จังหวัด หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง และระดับเขต ซึง่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และ
จัดการระงับภัยได้ ให้ ผ้ ตู รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต เข้ าควบคุมสถานการณ์
และระดมทรัพยากร จากจังหวัดใกล้ เคียงภายในเขตเข้ าจัดการระงับภัย และหากไม่สามารถ
จัดการได้ ให้ รายงานให้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ าควบคุม สถานการณ์
ความรุ น แรงระดับ ที่ 4 เป็ น ความรุ น แรงของภัย พิ บัติภัย ขนาดใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบ
ร้ ายแรงอย่า งยิ่ง นายกรัฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรัฐ มนตรี ม อบหมาย เป็ น ผู้
ควบคุมสถานการณ์ ในด้ านการแพทย์และสาธารณสุขรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็ น ผู้ดํา เนิ น การควบคุม สถานการณ์ ก รณี ที่ ได้ รับ มอบหมาย จากนายกรัฐ มนตรี ห รื อ รอง
นายกรัฐมนตรี
2. การจัดการกับภัยพิบัติ
จากการรวบรวมข้ อมูลสถานการณ์ ภยั พิบตั ิที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยในรอบ 10 ปี มา
พบว่า มี เหตุเกิ ด ขึน้ ประมาณ 30,000 ครั ง้ มี ผ้ ูบ าดเจ็ บ 16,000 ราย เสี ย ชี วิ ต 10,000 ราย
มูลค่าความเสียหายกว่า 46,000 ล้ านบาท หากไม่มีการติดตามเฝ้าระวัง รวมถึงการเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อรับมือผลกระทบที่เกิดขึ ้น อาจทําให้ เกิดความเสียหายมหาศาล ในการรับมือ
สถานการณ์ ภัย พิ บัติ แ ละสภาวะฉุก เฉิ น นอกจากจะมี ที ม แพทย์ ฉุก เฉิ น ปฏิ บัติ ก ารประจํ า
โรงพยาบาลทุกแห่งทัว่ ประเทศ มีทีมกู้ชีพฉุกเฉิน 11,138 ทีมออกไปช่วยผู้บาดเจ็บลดความ
รุนแรงและการสูญเสียชีวิตยังที่เกิดเหตุและนําส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลแล้ ว [12]
2.1 แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ
การจัดการภัยพิบตั ิคือการเตรี ยมความพร้ อมและการส่งสัญญาณเตือนในพื ้นที่เสี่ยง
ภัยพิบตั ิ อาทิ การซักซ้ อมเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารประชาชนในพื ้นที่ที่
หนีภยั ซึง่ ไม่สามารถติดต่อได้ ในช่วงเกิดภัยพิบตั ิ [13]
หากประเทศต่างๆ มีความสามารถในการรับมือกับการจัดการภัยพิบตั กิ ็จะพบว่ามี
ผลกระทบของภัยพิบตั ลิ ดน้ อยลงดังแผนภาพต่อไปนี ้
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แผนภาพ ผลกระทบของภัยพิบตั ิกบั การพัฒนา เปรี ยบเทียบระหว่างชุมชนที่มีและไม่มีการเตรี ยมการ
รับมือภัยพิบตั ิลว่ งหน้ า
แปลจาก WHO. 1999 Community Emergency Preparedness: A manual for manager and
policy-makers. [14]

กลยุทธ์ ที่ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ บาดเจ็บและอุบัติเหตุที่ ประเทศไทยพยายาม
จัดการ ได้ แก่ การร่วมมือในการส่งต่อที่รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการรอดชีวิต การให้
คําปรึกษาและการเยียวยาสําหรับผู้รอดชีวิตเพื่อฟื น้ ฟูจิตใจ การเยี่ยมบ้ านอย่างต่อเนื่องและมี
กลุ่มประคับประคอง เพิ่มความปรับตัวยืดหยุ่นในชุมชน การเตรี ยมชุมชนให้ มีส่วนร่ วมอย่าง
กระตือรื อร้ น ในการลดผลกระทบจากภัยพิบตั ิ [15]
สาระสําคัญในเอกสารเกี่ ยวกับการรับมือภัยพิบตั ิขององค์การระหว่างประเทศ เช่น
องค์ ก ารอนามัย โลก และศูน ย์ ค วบคุม โรค สหรั ฐ อเมริ ก า ตลอดจนหน่ ว ยงานสํ า คัญ ของ
ประเทศไทย [16] มีแนวคิดที่สอดคล้ องกัน ดังนี ้
1. พร้ อมก่อนเกิดภัย มีแผนอํานวยการและแผนปฎิบตั ิการที่ถกู ต้ องทันสมัย ทุกฝ่ าย
มีส่วนร่วม มุ่งเน้ นการบริ หารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก แทนการบริ หารจัดการภัยพิบตั ิเชิงรับ มี
หน่วยงานเจ้ าภาพในกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการวางแผน ซ้ อมแผน และกระตุ้นสังคม
ให้ ตื่นตัวอยู่เสมอ มีงบประมาณรองรับการซ้ อมแผน การอบรม การพัฒนาแนวปฎิบตั ิ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การบัญญัติหรื อทบทวนกฎข้ อบังคับ การสํารองยา/เวชภัณฑ์ มีการ
ซ้ อมแผนและปรับปรุงแผนให้ ทนั สมัย
2) ในส่วนของบริ การสาธารณสุข เมื่อเกิดสถานการณ์จริง ไม่มีใครสนใจทํางานตาม
แผนหรื อขันตอนที
้
่กําหนดไว้ แต่ทํางานตามคําสัง่ และแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ตามสภาพปั ญหา
ที่เกิดขึ ้น ในด้ านหนึ่งอาจตีความว่า เป็ นเช่นนีเ้ พราะไม่มีการซ้ อมแผนและแผนล่วงหน้ ากับ
สถานการณ์จริ งไม่สอดคล้ องกันเท่าที่ควร
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3) ความท้ าทายจึงอยู่ที่การปรับตัว โครงสร้ างองค์กรที่ยืดหยุ่น และมีสารสนเทศอัน
ถูกต้ องแม่นยํา กรมควบคุมโรคมีระบบเฝ้าระวังที่รองรับสถานการณ์ได้ ระดับหนึง่ บทเรี ยนของ
กรมควบคุมโรค ระบุว่า มีพืน้ ที่ จัดเก็บเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอและเสี่ยงต่อการถูกนํา้ ท่วมและ
ระบบสารสนเทศยังมีลกั ษณะตังรั
้ บมากกว่ารุ ก ในส่วนบริ การทางการแพทย์ ข้ อเสนอของ
สํานักบริ หารการสาธารณสุข (สบรส) ให้ การอพยพหรื อส่งต่อผู้ป่วย ดําเนินการแต่เนิ่น ๆ และ
ให้ มีการแจ้ งเตือน การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ในระยะยาว บ่งชี ้ว่าที่ผา่ นมา การวางแผนยัง
ไม่เพียงพอที่จะรองรับการบริหารจัดการความเสี่ยงแทนการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
ศูนย์ปฏิบตั ิการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิ นด้ านสาธารณสุข ถือเป็ นจุดศูนย์กลางของการ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับโรคระบาดหรื อโรคติดต่อร้ ายแรง
ภัยจากสารเคมีและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแบบบูรณาการในระดับจังหวัด โดยให้ รับผิดชอบในการจัดการเตรี ยมความพร้ อมตาม
ภารกิจของหน่วยงานระดับจังหวัดในการป้องกันบรรเทาและแก้ ไขภัยพิบตั ิ โดยกําหนดการ
งเกิด
เตรี ยมความพร้ อม 3 ขันตอน
้
คือขันตอนก่
้
อนเกิดภัย ขันตอนขณะเกิ
้
ดภัย และขันตอนหลั
้
ภัย เพื่ อ ให้ ส ามารถประสานเข้ า กับ แผนปฏิ บัติก ารฯ แบบบูรณาการได้ นอกจากนี ย้ ังให้
ความสําคัญกับการจัดองค์กรปฏิบตั ิการ การกําหนดผู้บญ
ั ชาการ การสื่อสาร งบประมาณ
และการประเมินผลการดําเนินการแผนปฏิบตั ิการดังกล่าว ซึ่งภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(Public Health Emergency) มีความหมายว่า เป็ นเหตุการณ์ ที่มีลกั ษณะร่ วมของเกณฑ์ 4
ประการดังนี ้
1) ทํ า ให้ เกิ ด ผลกระทบทางสุข ภาพที่ มี ค วามรุ น แรง (Seriousness of the public
health impact) ได้ แก่ โรคหรื อภัยที่ทําให้ เกิดการป่ วยและการตายจํานวนมาก หรื อมีอัตรา
ป่ วยตายสูง
2) เป็ นเหตุการณ์ ที่ผิดปกติหรื อไม่เคยเจอมาก่อน (Unusual or unexpected nature
of the event) โดยทัว่ ไปหมายถึง โรคที่ไม่เป็ นปั ญหาแล้ วกลับมาเป็ นปั ญหาใหม่ (โรคติดเชื ้อ
อุบัติซํา้ ) และโรคที่ ไม่ เคยพบมาก่ อน (โรคติ ดเชื อ้ อุบัติใหม่) แต่โรคที่ พ บบ่ อ ยในพื น้ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงเป็ นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ เมื่อเกิดการระบาดหรื อลักษณะทางระบาด
วิทยาเปลี่ยนไปจากเดิม
3) มีโอกาสที่จะแพร่ ไปสู่พืน้ ที่อื่น (potential for the event to spread) หมายถึงโรค
ติดเชื ้อมีศกั ยภาพหรื อแนวโน้ มที่จะแพร่ไปสูอ่ ําเภออื่น จังหวัดอื่น หรื อระบาดข้ ามประเทศ
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4) อาจต้ องมีการจํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรื อสินค้ า (the risk that restrictions to
travel or trade) โรคติ ด เชื อ้ บางโรคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความปลอดภัย ทางอาหาร (food
safety) หรื อเป็ นโรคติดต่อจากสัตว์ หรื อมีการติดต่อได้ ง่ายจากการเดินทาง ทําให้ อาจต้ อง
จํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คน หรื อสินค้ ารวมถึงพืชและสัตว์ต่างๆ แต่เกณฑ์ข้อนี ้อาจไม่เกิดขึ ้นก็
ได้
การเตรี ยมความพร้ อมตามภารกิจของหน่วยงานระดับจังหวัดในการป้องกัน บรรเทา
และแก้ ไขภัยพิบตั ิมี 3 ขันตอน
้
คือ ขันตอนก่
้
อนเกิดภัย ขันตอนขณะเกิ
้
ดภัย และขันตอนหลั
้
ง
เกิดภัย เพื่อให้ สามารถประสานเข้ ากับแผนปฏิบตั ิการฯ แบบบูรณาการได้ นอกจากนี ย้ งั ให้
ความสําคัญกับการจัดองค์กรปฏิบตั กิ าร การกําหนดผู้บญ
ั ชาการ การสื่อสาร งบประมาณและ
การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ แผนปฏิ บัติก ารดังกล่า ว ซึ่งภาวะฉุก เฉิ น ทางสาธารณสุข
(Public Health Emergency) มีความหมายว่า เป็ นเหตุการณ์ ที่มีลกั ษณะร่ วมของเกณฑ์ 4
ประการดังนี ้ [16]
1) ทํ า ให้ เกิ ด ผลกระทบทางสุข ภาพที่ มี ค วามรุ น แรง (Seriousness of the public
health impact) ได้ แก่ โรคหรื อภัยที่ทําให้ เกิดการป่ วยและการตายจํานวนมาก หรื อมีอัตรา
ป่ วยตายสูง
2) เป็ นเหตุการณ์ ที่ผิดปกติหรื อไม่เคยเจอมาก่อน (Unusual or unexpected nature
of the event) โดย ทัว่ ไปหมายถึง โรคที่ไม่เป็ นปั ญหาแล้ วกลับมาเป็ นปั ญหาใหม่ (โรคติดเชื ้อ
อุบัติซํา้ ) และโรคที่ ไม่ เคยพบมาก่ อน (โรคติดเชื อ้ อุบัติใหม่) แต่โรคที่ พ บบ่อ ยในพื น้ ที่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงเป็ นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ เมื่อเกิดการระบาดหรื อลักษณะทางระบาด
วิทยาเปลี่ยนไปจากเดิม
3) มีโอกาสที่จะแพร่ ไปสู่พื ้นที่อื่น (potential for the event to spread) หมายถึงโรค
ติดเชื ้อมีศกั ยภาพหรื อแนวโน้ มที่จะแพร่ไปสูอ่ ําเภออื่น จังหวัดอื่น หรื อระบาดข้ ามประเทศ
4) อาจต้ องมีการจํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรื อสินค้ า (the risk that restrictions to
travel or trade) โรคติ ด เชื อ้ บางโรคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความปลอดภัย ทางอาหาร (food
safety) หรื อเป็ นโรคติดต่อจากสัตว์ หรื อมีการติดต่อได้ ง่ายจากการเดินทาง ทําให้ อาจต้ อง
จํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรื อสินค้ ารวมถึงพืชและสัตว์ต่างๆ แต่เกณฑ์ข้อนี ้อาจไม่เกิดขึ ้นก็
ได้
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2.2 การเตรี ยมความพร้ อมต่ อการจัดการภัยพิบัติ
การเตรี ย มความพร้ อมต่ อ การจัด การภัย พิ บัติ มี วัต ถุป ระสงค์ เฉพาะหน้ าเพื่ อ ให้
สังคมไทยทุกภาคส่วนสามารถเผชิญและแก้ ไขปั ญหาสาธารณภัยด้ านสาธารณสุขที่เกิดขึ ้น
อย่างหลากหลายและ ต่อเนื่องร่วมกัน ได้ อย่างมีผลกระทบ และ ความเสียหายน้ อยที่สดุ และ
วัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อให้ เกิดระบบเตรี ยมพร้ อมด้ านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่มี
ส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรี ยมความพร้ อม การบริ หาร
จัดการในภาวะวิกฤต และ การจัดการหลังเกิดภัย มีความพร้ อมเผชิญกับสาธารณภัย และ ภัย
ด้ านความมัน่ คงต่างๆ
2.2.1 วงจรการจัดการภัยพิบัติ
การเตรี ยมความพร้ อมทางการแพทย์ ก่ อนเกิ ดภัย พิ บัติ การจัดทํ าแผนพร้ อม
รับภับพิบตั ิ ร่วมกับแผนพร้ อมรับภัยพิบตั ขิ องแต่ละพื ้นที่ ประกอบด้ วย
1) การประสานสัง่ การ (Command and Control)
2) การสื่อแผน (Co-ordination)
3) กําหนดศักยภาพของแผน (Capacity) ได้ แก่ การจัดหาอุปกรณ์เพื่อพร้ อมรับ
สาธารณภัย การจัดอบรมหลักสูตรเตรี ยมความพร้ อมบุคลากร การฝึ กสถานการณ์ จําลองทัง้
แบบเฉพาะทางการแพทย์ และแบบร่วมสหสาขา (การซ้ อมแผนสาธารณภัย)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทัง้ 3 ระยะ มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเป็ นวงจร โดย
ในแต่ละระยะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การเตรี ยมความพร้ อมที่ดีจะนําไปสู่
การตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินได้ ในทันทีเมื่อเกิด เหตุการณ์ ฉกุ เฉินขึ ้น การตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินจะ
นําไปสูก่ ารฟื น้ ฟูสภาพที่ ระยะเวลาต่างกันซึง่ ในแต่ละระยะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมดังนี ้
[17]
1. ระยะก่อนเกิดภัย : ขันเตรี
้ ยมการ
1.1.การบรรเทาภัย (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการเพื่อกําจัด
หรื อลดโอกาสในการเกิดหรื อลดผลกระทบของ การเกิดภัยพิบตั ิ หรื อเหตุการณ์ ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขการกําหนดมาตรการป้องกันภัย การจัดทําโครงการบรรเทาภัยก่อนเกิดภัย การ
จัดทําข้ อมูลพื ้นที่เสี่ยงภัย ข้ อมูลเครื อข่ายหน่วยงาน ระบบเฝ้าระวังหรื อมีระบบข่าวกรองที่ดีใน
การแจ้ งเตือนภัยล่วงหน้ าได้ จึงมีประโยชน์ในการช่วยให้ ชมุ ชนสามารถดําเนินการต่างๆ เพื่อ
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ป้องกันผลกระทบจากภัยพิบตั ิหรื หายนะที่จะเกิดขึ ้นได้ ในขันตอนนี
้
้ต้ องบูรณาการทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนอย่างจริ งจัง โดยเฉพาะการวางแผนทุกด้ าน
1.2.การเตรี ยมความพร้ อม ( Preparedness) รองรับเหตุการณ์ ฉกุ เฉินเป็ นระยะ
ที่เกิดต่อเนื่องจากบรรเทาภัย เป็ นขันตอนในการวางแผน
้
เพื่อการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน ได้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ เกิ ด ภัย พิ บัติ โดยสามารถระดมทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ได้ อย่างทัน ท่ วงที ใน
ขันตอนการเตรี
้
ยมความพร้ อมนี ้ จะช่วยคุ้มครองชีวิตและลดการเกิดหายนะ โดยการเตรี ยมคน
ให้ พร้ อมและสามารถตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน ได้ อย่างเหมาะสม มีแผนการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน มี
การฝึ ก อบรมความรู้ และทั ก ษะในการตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น มี ก ารซ้ อ มแผน รวมถึ ง การ
เตรี ยมพร้ อมทรัพยากรที่จําเป็ น การจัดระบบสื่อสาร ที่จําเป็ นในภาวะฉุกเฉิน
2.ระยะระหว่างเกิดภัย : ขันดํ
้ าเนินการการตอบโต้ เหตุการณ์ฉกุ เฉิน (Response)
ต้ องดําเนินการทันที เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ มีผ้ ูสงั่ การในสถานที่ (Field Commander) การค้ นหา
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย การค้ นหาผู้ประสบภัยต้ องคํานึงถึงสถานการณ์ สภาพสิ่งแวดล้ อม
ที่เป็ นอยู่ ผู้ดําเนินการช่วยเหลือต้ องพิจารณาว่าตนเองสามารถจะดําเนินการได้ หรื อไม่ด้วย
วิ ธี ก ารใด การจะค้ น หาผู้ป ระสบภัย ได้ ถูก ต้ อ งรวดเร็ ว และทัน ต่อ เหตุก ารณ์ นัน้ ต้ อ งมี ก าร
รวบรวมข้ อมูลของสาธารณภัยที่เกิดขึ ้นในด้ านต่าง ๆ ให้ มากที่สุดเท่าที่ จะทํ าได้ เพื่อนํ ามา
วิเคราะห์และใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน การค้ นหาผู้ประสบภัยถ้ าจําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์
หรื อเครื่ องมือทุ่นแรงต่าง ๆ ควรพิจารณาให้ เหมาะสม และอาจใช้ ของที่มีอยู่ใกล้ ๆ บริ เวณที่
เกิดสาธารณภัย บทบาทหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในการให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การจัดบริ การทางการแพทย์ฉกุ เฉิน การควบคุมยับยังการเกิ
้
ดโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้น
ต้ องจัดให้ มีระบบเฝ้าระวังภายใน 5 วัน หลังเกิดภัยพิบตั ิ
3. ระยะหลังเกิดภัย : ระยะฟื น้ ฟู
เนื่องจากการดําเนินงานภายใต้ ภาวะที่มีความกดดันสูง เพราะปฏิบตั งิ านภายใต้
ความไม่พร้ อมทังการติ
้
ดต่อสื่อสาร การขนส่ง เครื่ องมือที่จําเป็ น ฯลฯ ต้ องแก้ ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้ าตลอดเวลา อีกทังผลกระทบด้
้
านจิตใจทังของผู
้
้ ประสบภัยและผู้ช่วยเหลือ ดังนันในระยะนี
้
้
การให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน การเสริ มสร้ างความพร้ อมด้ านจิตใจจึงเป็ นสิ่งสําคัญ แนวทางใน
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สามารถกระทําได้ โดยการรักษาพยาบาลเบื ้องต้ นและการส่งต่อ การ
ดูแล การดูแลอาหาร นํ ้าดื่ม นํ ้าใช้ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม รวมถึงการจัดการกับผู้ประสบภัยที่
เสียชีวิตและผู้ที่สญ
ู หายด้ วย การจัดสร้ างศูนย์อพยพ ศูนย์อพยพเป็ นที่พกั ชัว่ คราวหรื อกึ่งถาวร
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ที่ จัดขึน้ สําหรับให้ ผ้ ูประสบภัยที่ สูญ เสียที่ พักอาศัยได้ พัก การจัดตัง้ ศูนย์ อพยพ ควรเลือก
สถานที่ให้ ได้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ซึ่งควรเป็ นที่ที่นํ ้าไม่ท่วม การถ่ายเทสิ่งปฏิกูลสะดวก อยู่
ใกล้ กับเส้ นทางคมนาคม การวางแปลนควรจัดให้ ที่พกั อยู่เป็ นกลุ่ม ๆ รอบสถานบริ การ เช่น
จุดจ่ายนํ ้า สถานพยาบาล ฯลฯ เป็ นต้ น dารฟื น้ ฟูบรู ณะ (Recovery) เป็ นระยะสุดท้ ายในการ
จัดวงจรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึง่ ต้ องดําเนินการต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าระบบ
ทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะปกติ หรื อใกล้ เคียงปกติโดยเน้ นให้ มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อและส่ง
มอบภารกิ จ ให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และการฟื ้น ฟู ท างด้ า นจิ ต ใจของผู้ป ระสบภัย และ
ครอบครัว
2.2.2 การรั บมือกับภัยพิบัตทิ ุกด้ าน
เมื่อภัยพิบตั ิเกิดขึ ้น การรับมือกับภัยพิบตั ิคือ การควบคุมภัย (Control Hazard) เป็ น
การระงับให้ ภัยนัน้ คงอยู่เท่าเดิมหรื อลดการทํ าลายมิให้ ภัยนัน้ ขยายออกไป ซึ่งวิธีการหรื อ
แนวทางในการควบคุมภัยที่สําคัญ คือ การวิเคราะห์ภยั เป็ นกิจกรรมที่จําเป็ นซึ่งต้ องกระทํา
อย่างรี บด่วน โดยการสํารวจความเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อจะทราบถึงขนาดของภัย
ที่เกิดขึ ้นว่ามีความรุ นแรงมากน้ อยเพียงใด และการใช้ แผนสาธารณภัย ทันที่ที่เกิดภัยพิบตั ิขึ ้น
และมีความรุ นแรงตังแต่
้ ขนาดกลางซึ่งผู้ประสบภัยไม่สามารถระงับได้ ด้วยตนเองแล้ วต้ องมี
การแจ้ งภัยเพื่อให้ ผ้ ูที่มีหน้ าที่ ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในแผนเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ ภยั นันสงบลงโดยเร็
้
ว สูญเสียทรัพย์สินน้ อยที่สดุ และผู้ประสบภัยได้ รับความ
ปลอดภัยมากที่สดุ
นอกจากนี ้ การกู้ภยั (Rescue) เป็ นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระงับภัยที่เกิดขึ ้นให้
ลดน้ อยลง การกู้ ภั ย ควรกระทํ า ทั น ที ใ นขณะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ การกู้ ภั ย และการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยต้ องมี การฝึ กอบรมและมี อุปกรณ์ เครื่ องใช้ และบุคลากรที่ พ ร้ อมจะปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิ ภาพ หน่วยงานที่จะปฏิบตั ิงานกู้ภยั จะต้ องมีการแยก
ประเภท มีการจัดรู ปแบบของหน่วยงาน มีภารกิจหน้ าที่และมีการติดต่อประสานงานร่ วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่
สําหรับการรับมือกับภัยพิบตั ิในสถานบริ การสาธารณสุขนัน้ ฝ่ ายบริ หารได้ ระบุจุด
เสี่ยงต่อภัยพิบตั ิทงในและนอกสถานบริ
ั้
การ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํ ้าเสีย เวชภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
ทางการแพทย์ ระบบสื่อสาร เป็ นต้ น กรณี งานวิจัยของ วรสิทธิ์ ศรศรี วิชยั และคณะ (2556)
พบว่า ใน 3 พื ้นที่ยงั มีจุดอ่อนในการจัดการภัยพิบตั ิ เช่น การสื่อสารความเสี่ยง ระบบข้ อมูล
และการเตือนภัย และยังขาดประสิทธิภาพในบางด้ าน โดยเฉพาะในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ การ
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บริ หารจัดการความช่วยเหลือ ในระดับพื ้นที่บางครัง้ ยังมีลกั ษณะแยกส่วน ขาดการประสาน
การทํางานที่เป็ นระบบ ทําให้ การช่วยเหลือ กระจุกตัว ไม่ทั่วถึง ไม่เป็ นธรรม และก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งและความแตกแยกในชุมชน รวมถึงยังขาด กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
การฟื น้ ฟูในระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาในพื ้นที่ ซึง่ จะทําให้ การ จัดการภัยพิบตั ิมีความ
ยัง่ ยืน และขาดการบันทึกและการจัดการความรู้ อย่างเป็ นระบบเพื่อถอดบทเรี ยน เป็ นองค์
ความรู้ ในการพั ฒ นาการจั ด การภั ย พิ บั ติ ใ นอนาคต ข้ อเสนอแนะที่ ท้ าทายจากการ
ประสบการณ์ การจัดการภัยพิบตั ิ ใน 3 พื ้นที่ของภาคใต้ นี ้ คือ ระบบสาธารณสุขจําเป็ นต้ อง
เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ จาก “การจัดการภัย พิ บัติด้านการแพทย์ และสาธารณสุข” (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) ที่เป็ นการจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการที่เปิ ดพื ้นที่และเชื่อมร้ อยทุกภาคส่วนให้
มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ระยะของการจัด การภัย พิ บัติ โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ นศู น ย์ ก ลาง ที่ บุ ค ลากร
สาธารณสุขเป็ นส่วน หนึ่งของชุมชนในการร่ วมจัดการภัยพิบตั ิอย่างครบวงจร และให้ ระบบ
สาธารณสุขเป็ นส่วนหนึง่ ในการร่วม ป้องกันและเตรี ยมพร้ อมรับมือภัยพิบตั กิ บั ชุมชน [18]
2.2.3 แนวคิดภาคีเครือข่ ายในการจัดการภัยพิบัติ
การป้องกัน อุบัติภัยเป็ น เรื่ องที่ มี ความสําคัญ อย่างยิ่งนอกจากการดําเนิ น งานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว การกระตุ้นเตือนให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงความสูญเสีย
จากภัย พิ บัติ มี จิต สํานึก ด้ านความปลอดภัย เป็ น เรื่ องที่ มี ค วามสําคัญ มาก เพราะการมี
จิตสํานึกด้ านความปลอดภัยจะส่งผลให้ คนไทยมีความใส่ใจในความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
และนอกจากนี ้ ความรุนแรงของสาธารณภัยทังภั
้ ยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษย์ มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นและมีระดับความรุนแรงที่สง่ ผลให้ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์ สินมากยิ่งขึ ้น การส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายในการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื ้นที่ โดยมีแนวทาง ดังนี ้
1. สร้ างกลไกให้ ห น่ ว ยงานทุก ภาคส่ ว นเห็ น ความสํ า คัญ และถื อ เป็ น หน้ า ที่ ของ
หน่วยงานเครื อข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ส่งเสริ ม ให้ ห น่ วยงานเครื อข่ายระดับ พื น้ ที่ เกิ ดการบูรณาการทรัพ ยากรในการ
จัดการภัยพิบตั ริ ่วมกัน
3. สร้ างองค์ความรู้ให้ แก่หน่วยงานเครื อข่ายระดับพื ้นที่ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
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4. ส่งเสริ มให้ หน่วยงานเครื อข่ายเกิดความตระหนักและให้ มีการกําหนดแผนงาน/
โครงการ ด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในลัก ษณะร่ ว มบู ร ณา
การงบประมาณในการดําเนินงาน
กรณีศกึ ษา
“ศูนย์ การจัดการภัยพิบัตติ .เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช” [19]
ศูนย์ การจัดการภัยพิ บตั ิ ต.เกาะขันธ์ ถื อเป็ นต้นแบบที ่ดีในการจัดการภัยพิ บตั ิ เนื ่องจากมี ความ
ครอบคลุมทัง้ ด้านการจัดการศูนย์ ประสานงาน การพัฒนาอาสาสมัคร การจัดการกองทุน และการวางแผน
ขับเคลื ่อนการจัดการภัยพิ บตั ิ ภาคประชาชน ซึ่ งทํ าให้การแก้ปัญหาไม่ได้จํากัดอยู่ที่เหตุการณ์ เฉพาะหน้า
สืบเนือ่ งจากชาวบ้านมี ความตระหนักร่ วมกันว่าพืน้ ที ่ ต.เกาะขันธ์ ทีพ่ วกเขาอาศัยอยู่เป็ นพืน้ ที ท่ ีม่ ี สถานการณ์
ความเสี ่ยงรอบด้าน อ่างเก็บนํ้า 2 แห่งซึ่ งอยู่ด้านใต้และด้านเหนื อของตําบล คื ออ่างเก็บนํ้ าห้วยนํ้ าใสและ
อ่างเก็บนํ้าป่ าพะยอม จ.พัทลุง เป็ นอ่างเก็บนํ้าทีไ่ ม่ได้ออกแบบให้ทนต่อกระแสนํ้าไหลเซาะ และหากเกิ ดการ
พังทลายก็จะพัดพานํ้าและโคลนเข้าทํ าลายพื ้นที ่เกาะขันธ์ เสี ยหายรุนแรง อี กทัง้ ระบบราชการที ่ใช้เวลาใน
การของบประมาณนาน สวนทางกับความเร่ งด่วนของสถานการณ์ ซึ่ งถ้ารอความช่วยเหลื อจากภายนอกก็
อาจล่าช้า ไม่ทนั เวลา
ระบบการทํางานของศูนย์ การจัดการภัยพิ บตั ิ ระดับตําบล ประกอบด้วย 3 ขา ทํ าหน้าที ่หนุนเสริ ม
กันและกัน ได้แ ก่ ชุมชน (ชาวบ้าน) ท้องที ่ (กํ านัน ผู้ใหญ่ บ้าน) และท้องถิ่ น (เทศบาล อบต.) ซึ่ งมี การ
แลกเปลี ่ยนข้อมูลองค์ ความรู้ สนับสนุนกองทุน และหนุนเสริ มการปฏิ บตั ิ ภารกิ จของกันและกัน ทํ าให้เกิ ด
ความเชื อ่ มโยงและยัง่ ยื น หน้าที ข่ องศูนย์ฯ ระดับตําบลเหล่านีจ้ ะคอยติ ดตามและรวบรวมข้อมูลในพืน้ ที ่ของ
ตนเองเป็ นชัน้ แรก ส่วนในชัน้ ที ่สอง ศูนย์ ต่างๆ จะประสานงานกันเป็ นระดับภูมินิเวศ และในชัน้ ที ่สามก็จะ
ขยายผลเชื อ่ มโยงกันจนกลายเป็ นการทํางานระดับโครงข่าย พร้อมที จ่ ะส่งกํ าลังอาสาสมัครและอุปกรณ์ เข้า
ไปช่วยเหลือในต่างพืน้ ที ่
หลัก ใหญ่ ในการทํ า งานของอาสาสมัค รคื อ “หัวใจ” ที ่พ ร้ อ มรับ ใช้เพื ่อ นมนุษ ย์ ในยามยาก มี
‘ทักษะ’ มี การออกแบบหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครไว้หลายระดับ ทัง้ ระดับบุคคลและครอบครัว และทํ า
เป็ น หลักสูตรอบรมความรู้เฉพาะทาง เช่น การขับเรื อ การช่วยเหลื อด้วยเชือก การใช้เครื ่องจักรกลหนัก หรื อ
ขัน้ สูงกว่ านัน้ อาจมี การฝึ กการใช้เครื ่ องพารามอเตอร์ มี การประสานหน่วยนาวิ กโยธิ นมาเป็ นวิ ทยากรให้
ความรู้ในการเอาตัวรอด ประสานกับเจ้าหน้าที ่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มาอบรมหลักสูตร
การกู้ภยั ทางนํ้า หรื อเชิ ญหน่วยแพทย์ พยาบาลมาอบรมเรื ่องการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น เพื อ่ ให้อาสาสมัคร
นําความรู้ทงั้ หมดมาบูรณาการเป็ นหลักสูตรของชุมชนเองให้สอดคล้องตามสภาพของแต่ละท้องถิ่ น แต่ละ
ภูมินิเวศน์
“ปัญ หาในการซ้อ มรับ มื อภัยพิ บัตินนั้ ที ่ผ่านมาส่ วนใหญ่ มักเป็ นการสาธิ ตของเจ้าหน้าที ่หน่ วย
ราชการนอกพื ้น ที ่ ขณะที ่ช าวบ้า นเป็ นเพี ย งผู้รับ ชมการแสดง แต่ ในทางปฏิ บัติ จริ งควรให้คนในพื ้น ที ่ มี
บทบาทโดยตรงในการฝึ กซ้อม อย่างน้อยที ่สดุ ปี ละครั้ง รวมทัง้ ต้องมี การซักซ้อมร่ วมกับภาคี เครื อข่ายและ
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หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโรงพยาบาล มูลนิ ธิกู้ภยั ฝ่ ายปกครอง ตํ ารวจ และอาสาสมัครชุมชน สํ าคัญ
ที ่สุดต้องให้ชาวบ้านรู้ ว่า การซ้อมในวันนี ้จะส่งผลต่อชี วิตเขาอย่างไร หากเกิ ดสถานการณ์ ภยั พิ บตั ิ ขึ้นมา
จริ งๆ เขาควรจะอพยพไปอยู่ที่ไหนและดํ ารงชี วิตอย่างไร ไม่อย่างนัน้ ชาวบ้านจะไม่ให้ความสํ าคัญในการ
ซ้อม” ผูใ้ หญ่โกเมศร์ แนะชุมชนทีต่ อ้ งการทําโมเดลรับมื อภัยพิบตั ิ ให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
ทีม่ า เนาวรัตน์(เล็ก) ชุมยวง ศูนย์สื่อสารเพื่อสังคม. (2556) [19]

3. รัฐกับการจัดการภัยพิบัติ
สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิ นแห่งชาติ(สพฉ.) ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการ
การแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อรองรับภาวะภัยพิบตั ิให้ ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างเป็ นระบบโดยให้ มีทิศทาง
้ งเสริ ม สนับสนุนให้ มีการพัฒนา
เดียวกันและสามารถเสริ มกําลังกันอย่างบูรณาการ พร้ อมทังส่
ศักยภาพทีมปฏิบตั ิการการแพทย์ฉกุ เฉินเคลื่อนที่เร็ วตอบโต้ ภยั พิบตั ิ ให้ มีความสามารถตาม
สมรรถนะหลักสากลและพร้ อมปฏิบตั งิ าน
“การลงนามบันทึกข้ อตกลงในครัง้ นี ้จะเตรี ยมความพร้ อมด้ านทรัพยากรบุคคล และ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่พร้ อมใช้ สนับสนุน ชุดปฏิบตั ิการการแพทย์ฉกุ เฉินเคลื่อนที่เร็ วตอบโต้ ภยั
พิบตั ใิ ห้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และจะนําศักยภาพของแต่ละฝ่ ายมาบูรณาการเพื่อให้ การปฏิบตั ิการ
ด้ านการแพทย์ฉกุ เฉินในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ อันมีผลกระทบรุ นแรงให้ สามารถ
ดําเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ แก่ประชาชน และประเทศชาติมากให้
มากที่สดุ ” [20]
3.1 การจัดการรับภัยพิบัตริ ะดับชาติ
ปั ญหาเเละประเด็นต่าง ๆ ที่พบหลังจากเกิดภัยพิบตั ิขึ ้น ภัยพิบตั ิแต่ละประเภทที่เกิด
แตกต่างกัน ปั ญหาที่พบถี่และส่งผลกระทบต่อการการเตรี ยมพร้ อมรับภัยพิบตั ิ สามารถสรุ ป
ได้ ดังนี ้ [21]
1. ปั ญหาในการติดต่อสื่อสาร
2. การคัดแยกผู้ป่วย การคมนาคม และการอพยพ
3. ผู้ควบคุมปฏิบตั กิ าร
4. การบริ หารจัดการ ความปลอดภัย เเละเเหล่งประโยชน์ในพื ้นที่ประสบภัย
5. ระบบการเฝ้าระวังภัยพิบตั แิ ละประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง
6. การประสานงานเพื่อค้ นหาเเละช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
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7. การให้ ข้อมูลข่าวสาร เเละระบบสื่อสารมวลชน
8. ประสิทธิผลของการคัดเเยกผู้ป่วย (การจัดลําดับในการรักษาพยาบาลเเละ
การส่งต่อผู้ป่วย)
9. การกระจายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ
10. การระบุผ้ ปู ่ วยเเละการติดตามตัว
11. ความเสียหายของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบสุขภาพ เช่น อาคาร สถานที่
12. การจัดการงานอาสาสมัคร สิง่ ของที่ได้ รับบริ จาค เเละแหส่งประโยชน์อื่น ๆ
นโยบาย การเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ แผนหลักในการดําเนินงาน [22]
นโยบายการเตรี ยมความพร้ อมแห่งชาติ (สมช.) แผนป้องกันประเทศ แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (มท.) แผนผนึกกํ าลังและทรัพยากร เพื่ อการป้องกันประเทศ
แผนปฎิบัติการป้องกัน แผนป้องกัน และบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย แผนบรรเทาสา
ธารณภัย แผนปฏิบัติการสาธารณภัยจังหวัด แบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหมของหน่วย
ปฏิ บัติ (ระดับ กระทรวง) ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุข โครงสร้ างความเชื่ อ มโยงของ
แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (ระดับกระทรวง) ด้ าน
การแพทย์ และสาธารณสุข กับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและนโยบายการ
เตรี ยมความพร้ อมแห่งชาติ
การเตรี ยมการรับสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
1. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ฉกุ เฉินอันเกิดจากสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ และมี
หน่วยงานองค์กรของทุกภาคส่วน ได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้ แผนป้องกันฝ่ าย
้
บกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้ องที่ภายใต้ พระราชบัญญัติ
พลเรื อนแห่งชาติ ทังในระดั
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 โดยให้ ความสํ า คัญ กับ การจัด ทํ า
แผนปฏิบตั กิ ารการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
2. แผนป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ
แผนปฏิบตั ิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ระดับกระทรวง
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมของกระทรวงในการป้ อ งกั น บรรเทา และแก้ ไขภั ย พิ บั ติ โดย
ความสําคัญกับการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สมั พันธ์กบั ระดับความรุนแรงของภัย เป็ น
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กรอบในการจัดทําแผนระดับกระทรวงและให้ กําหนดแนวทางเตรี ยมความพร้ อม 3 ขันตอน
้
คือ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
3. แผนปฏิ บัติ ก ารการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ (17 ด้ า น)
เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในกระทรวงสาธารณสุข มี ก ารเตรี ย มการและมี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ
เตรี ยมพร้ อมในการระดมอัตรากําลังทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้ สามารถสนองความ
ต้ อ งการของประเทศได้ ในสถานการณ์ ส าธารณภัย การเตรี ย มบุค ลากรและองค์ ก รด้ า น
สาธารณสุข ให้ มีความพร้ อม รับสาธารณภัย เชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับกระทรวงในการขอ
การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และลดความสูญ เสียทรัพยากรในสถานการณ์ สา
ธารณภัย
4. การให้ ความรู้แก่ชมุ ชนและท้ องถิ่นถึงความเสี่ยง ชนิด และความชุกของความเสี่ยง
หรื อภัยอันตราย การปรับปรุ งสภาพของชุมชนและท้ องถิ่นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิครัง้ ต่อไป การทําแผน การเตรี ยมความพร้ อม การประเมิน และปรับปรุ งแผนป้องกัน
และลดผลกระทบ เกิดภัยพิบตั ิ แจ้ งเตือนภัยทันกาล การดําเนิน ฟื น้ ฟู บูรณะสูส่ ภาพเดิม การ
ดํ า เนิ น การ การตามแผน ตามแผนฟื ้น ฟู สู้ภัย พิ บัติ หลัง ภัย พิ บัติ รวมทัง้ การแพทย์ ก าร
สาธารณสุข บรรเทาภัย)
อย่างไรก็ดี ในทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็ นกลุ่มที่ให้
การดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับอุบตั ิเหตุจํานวนมาก โดยมีระบบการบริ หารจัดการที่ดีและมีการเตรี ยม
ความพร้ อมของอุปกรณ์ ทีมแพทย์ และทีมช่วยเหลือ ซึง่ มีการให้ การรักษาที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการเตรี ยมความพร้ อมในการดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน [23]
1.การช่วยฟื ้นคืน ชีพในการเกิ ดอุบัติเหตุ โดยประเมินการทํ าหน้ าที่ ของการหายใจ
ภาวะหยุด หายใจ ที่ จ ะช่ ว ยทํ า ให้ เห็ น ภาวะหัว ใจวายได้ การประเมิ น ระบบการไหลเวี ย น
โดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้ นเร็ ว ความดันโลหิตตํ่ากว่าปกติ การประเมินความพิการที่ต้องมีการ
เฝ้าระวังไม่เกิดภาวะความพิการซํ ้าซ้ อน การดูแลสิทธิผ้ ปู ่ วยไม่เปิ ดเผยตัวผู้ป่วยและการดูแล
สิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม แล้ วนํามาวางระบบให้ พยาบาลดําเนินการตามหลักการและให้ มีการ
ระบบการฝึ กและทบทวน
2. การดูแลด้ านจิตใจ โดยมีค่มู ือที่มีมาตรฐานเดียวกันในการให้ การดูแลผู้มีปัญหา
ด้ านจิตใจ โดยมีการประเมินทางจิตใจ ในกรณีที่เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจ โดยให้
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หลักการบําบัดแบบจิตบํ าบัด แบบประคับประคองและการเสริ มสร้ างพลังอํ านาจ ซึ่งเป็ น
มาตรฐานในการปฏิบตั ิ โดยการพูดคุยให้ ระบายปั ญหา วิเคราะห์ ปัญหา วางแผนการแก้ ไข
ปั ญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ ปัญหา โดยให้ ข้อมูลและความรู้ ความเข้ าใจในการ
แก้ ปัญหา พร้ อมทัง้ การประเมินลักษณะสภาพจิตใจและการติดตามต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ระยะวิกฤตช่วงเวลา 72 ชัว่ โมงแรก ของการเกิดภัยพิบตั ิผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิจะมีการตื่นตัวทาง
สรี ระวิทยาและมีพฤติกรรมตื่นตัว มีพลังอย่างมากมายเพื่อให้ รอดชีวิต มีความเครี ยด หวาด
ผวา หวาดกลัว ช็อก วิตกกังวล สับสน ผู้ประสบภัยพิบตั ิจะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จะมีผ้ คู น
จํานวนมากเข้ ามาให้ การช่วยเหลืออย่างไม่มีระบบ ไร้ ระเบียบ ชุมชนจะมุ่งให้ ความช่วยเหลือ
เฉพาะหน้ า
ตามที่มีนโยบายเตรี ยมพร้ อมแห่งชาติประกอบกับมี พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 แผนป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนแห่งชาติ พ.ศ.2548 แผนบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม และ พ.ร.บ.การแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2551 หน่วยงานสาธารณสุข เป็ นต้ นว่า
ศูนย์ ปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์ ปลัดกระทรวงและรองปลัด กระทรวงสาธารณสุข กรม
พัฒ นาการแพทย์ แผนไทยฯ กรมควบคุม โรค สํานักงานคณะกรรมกาอาหารและยา กรม
อนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์ ฯ ศูนย์อํานวยการเตรี ยมความพร้ อม
ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข สภากาชาดไทย ศูนย์ เตือนภัยพิบัติ
ศูน ย์ สื่ อ สารสั่ง การ ศูน ย์ น เรนทรแห่ ง ชาติ กรมป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย มี ก ารจัด
โครงสร้ างการสัง่ การและประสานการดําเนินงานด้ านสาธารณภัย คณะกรรมการเตรี ยมพร้ อม
ระดับชาติ ระดับชาติ ศูนย์ประสานงานเตรี ยมพร้ อมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการเตรี ยมพร้ อม
ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข สํานักงานปลัด ระดับกระทรวง WAR ROOM ศูนย์ปฎิบตั ิการ
เตรี ยมพร้ อม ระดับกรม ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์ปฎิบตั ิการส่วนหน้ า ศูนย์ปฎิบตั ิ
การเตรี ยมพร้ อม ระดับพืน้ ที่ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัด ที มเคลื่อนที่ สายการ
ประสานงาน
โครงสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการฯ จังหวัด ศูนย์ปฎิบตั ิการเตรี ยมพร้ อม ด้ านการแพทย์และ
สาธารณ สุ ข จั ง หวั ด Health Emergency Incident Commander System (HEICS) ฝ่ าย
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายสื่อสาร ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ฝ่ ายสนับสนุนและสวัสดิการ ฝ่ าย
ข้ อมูล ประเมินผลและแผน Communication Operation Logistics & Finance MIS
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รัฐบาลได้ ให้ ความสําคัญ ในการเตรี ยมพร้ อมรับมือกับภัยพิ บตั ิที่อาจเกิ ดขึน้ โดยมี
เป้าหมายที่จะดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 3 ระบบ คือ
ระบบฐานข้ อมูล ระบบพยากรณ์ รวมทังระบบเตื
้
อนภัย [24] และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาระบบไอซีทีดงั กล่าว จําเป็ นจะต้ องมีการจัดทําแผนงานและโครงการในแนวทางของ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ แก่ [25]
1. การแจ้ งเตือนภัย
10. การบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
2. นํ ้า
11. การแพทย์และสาธารณสุข
3. นิวเคลียร์ และรังสี
12. การสื่อสาร
4. พิสจู น์เอกลักษณ์บคุ คล
13. การประชาสัมพันธ์
5. นิตวิ ิทยาศาสตร์
14. การบริจาค
6. คมนาคม
15. การฟื น้ ฟูบรู ณะ
7. ฐานข้ อมูลและสารสนเทศ
16. การต่างประเทศ
8. เชื ้อเพลิงและพลังงาน
17. ความมัน่ คง
9. การศึกษา
ในการดําเนินโครงการดังกล่าวยังมีความสอดคล้ องกับนโยบายของกระทรวงฯ ในการ
เพิ่มขีดความสามารถให้ เป็ นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยีในการเป็ นคลังและศูนย์กลางของข้ อมูล
เพื่อให้ ผ้ บู ริหารได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ รวมทังหน่
้ วยงานภาครัฐ และเอกชน ก็สามารถ
เข้ ามาใช้ ข้อมูลประกอบการปฏิบตั งิ านได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ กระทรวงฯ ยังได้ รับมอบหมายให้
เป็ นหน่วยงานหลัก รับความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เรื่ อง เทคโนโลยีระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบตั ดิ นิ ถล่ม โดยให้ พิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง จึงถือเป็ นโอกาสสําคัญที่จะให้ หน่วยงานต่างๆ ได้ มีการหารื อใน
ประเด็นดังกล่าวไปพร้ อมๆ กันด้ วย
การเตรี ยมการรับสถานการณ์ ภยั พิบตั ิ การจัดทําแผนปฏิบตั ิการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบบูรณาการด้ านการแพทย์และการสาธารณสุข รวบรวมแผนเตรี ยมพร้ อมรับ
สาธารณภัยทุกจังหวัด จัดทํ าแบบสํารวจความพร้ อมของจังหวัด จัดทํ าโครงการฝึ กอบรม
วิทยากร หลักสูตรการบริ หารจัดการทางการแพทย์ และเตรี ยมพร้ อมรับสถานการณ์ สาธารณ
ภัย อบรมผู้ปฏิ บัติงานฉุกเฉิ นและการเตรี ยมพร้ อมรับสาธารณภัย การฝึ กซ้ อมการบริ หาร
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วิกฤตการณ์ ด้านสาธารณภัย การฝึ กซ้ อมแผนการช่วยเหลืออากาศยานและเรื อที่ประสบภัย
หน่วยกู้ชีพและหน่วยฏิบตั ิการทุ่นระเบิดแห่งชาติ การซ้ อมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ฯลฯ
ภายในหน่วยงาน ซ้ อมแผนในโรงพยาบาลจังหวัด
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ จดั ทําโครงการสร้ าง
องค์ ความรู้ ด้านภัยพิบตั ิแก่ประชาชนขึ ้น ตามนโยบายของคณะกรรมการบริ หารระบบการ
เตื อ นภัย พิ บัติ แ ห่ ง ชาติ (กภช.) และนโยบายบริ ห ารของรั ฐ บาล เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มภาค
ประชาชนและองค์กรเอกชนในด้ านการเตือนภัย โดยมีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการเป็ นอันดับ
แรก คือ การให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื ้นที่เสี่ยงภัยในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบ่ ้ าน
รวมทังทํ
้ าความเข้ าใจและประสานงานการปฏิบตั ิกบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันความสับสนในการปฏิบตั เิ มื่อเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน และเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยอีกทางหนึง่
ความรู้(ที่ไม่ใช่) ทางคลินิก (Non-clinical knowledge) ที่จําเป็ น คือ [26]
- กรอบทางกฏหมายสําหรับการดูแลฉุกเฉิน การดูแลที่เกี่ยวข้ องกับคดีของตํารวจ การ
ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช การบันทึกในใบมรณบัตรในภาวะภัยพิบตั ิ
- การวางแผนสําหรับภาวะภัยพิบตั ิ สาหรับในและนอกโรงพยาบาล สําหรับชุมชนใน
การฟื น้ ฟูหลังภัยพิบตั ิ
- การจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ
- การจัดการทีมช่วยและทรัพยากร
3.2 การจัดการรั บภัยพิบัตริ ะดับจังหวัด [27]
สถานบริ การสาธารณสุขมีระบบสัง่ การให้ เกิดการจัดการเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมใน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ มี ป ระสิท ธิ ผลและประสิท ธิ ภ าพหมายถึ งสํ านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชนซึง่ เป็ นหน่วยบริการ
หลักในการให้ บริ การแก่ ป ระชาชนซึ่งหากเกิ ดผลกระทบจากภัยพิ บัติต่างๆ จนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ จะก่อให้ เกิดผลกระทบในการให้ บริ การในพื น้ ที่อย่างมาก มีการเตรี ยมพร้ อม
รับมือต่อสภาวะภัยพิบัติ โดยมีการเตรี ยมพร้ อมตามนโยบายข้ อสัง่ การทัง้ 9 ประการ และ
สามารถจั ด การเพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อมในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ มี
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ประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพคงไว้ ซึ่งการให้ บริ การด้ านการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่
ประชาชนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เผชิญอยูป่ ระกอบด้ วย
1. มีศูนย์ บญ
ั ชาการในพืน้ ที่โดยใช้ ระบบ Incident Commander System เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาอย่างเหมาะสม
2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนกลางและพื ้นที่
ในความรับผิดชอบ
3. มีระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิของหน่วยงานมีระบบเฝ้าระวังการเกิด
ภัยพิบตั ิ
4. มีระบบการรายงานการรับการสัง่ การจากผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ มีอํานาจบัญชาการ
เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิการตอบโต้ ต่อสภาวะการณ์ สาธารณภัยอย่างเหมาะสมทันการณ์ มีการ
สร้ างระบบเครื อข่ายในการดําเนินงานเพื่อตอบโต้ ภยั พิบตั อิ ย่างเหมาะสม
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารั บรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชีว้ ัด)
ร้ อยละ 90 ของสถานบริ การสุขภาพ (จํ านวนสถานบริ การสุขภาพ (รพท./รพช.) มี
ระบบสัง่ การให้ เกิดการจัดการเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน
1. มีระบบบริ หารจัดการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิ น
และภัย พิ บัติ โดยจัด ตัง้ ศูน ย์ ก ารแพทย์ ฉุก เฉิ น เคลื่ อ นที่ เร็ ว (Disaster Medical Assistant
Center) จังหวัด จะเป็ น หน่ ว ยที่ สั่ง การของจังหวัด (Incident Commander) และทํ า หน้ า ที่
บริหารจัดการงานการแพทย์ฉกุ เฉิน การพัฒนาทีมการแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อรองรับ สถานการณ์สา
ธารณภัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. มีชดุ ปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉกุ เฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ ภยั พิบตั ิ ประจําจังหวัดจํานวน
1 ทีม ซึง่ ประกอบด้ วยบุคลากรแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้ าพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ และ
อาสาสมัครฉุกเฉิ น โดยผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสูตรการบริ หารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อย่างถูกต้ อง มีมาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ สามารถ
ออกปฏิบตั ิการช่วยเหลือได้ อย่างทันท่วงที สามารถดํารงชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่
พึ่งพาพืน้ ที่ มี ครุ ภัณ ฑ์ และอุปกรณ์ ที่จําเป็ นและได้ รับการสนับสนุน จากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิ น และผู้บริ หารของหน่ วยงานให้ การสนับสนุนงบประมาณเพื่ อพัฒ นาที มปฏิบัติการ
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การแพทย์ ฉุก เฉิ น เคลื่ อนที่ เร็ วตอบโต้ ภัย พิ บัติ (DMERT: Disaster Medical Emergency
response Team) อย่างต่อเนื่อง
3. มีการประชุมชุดปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉกุ เฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ ภยั พิบตั ิ (DMERT)
ระดับจังหวัดอย่างสมํ่าเสมอ
ปั จจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน
การพัฒ นาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นและพัฒ นาบุคลากรโดยการสนับสนุนให้ จัดตัง้
ศูนย์ การแพทย์ ฉุกเฉิ นเคลื่อนที่ เร็ วจังหวัด และชุดปฏิบตั ิการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ เร็ ว
ตอบโต้ ภยั พิบตั ิ เพื่อรองรับการจัดการภัยพิบตั ิ ที่มีแนวโน้ มเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
รุ น แรงมากขึ น้ และเพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อมที่ ดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให้ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ อย่างถูกต้ อง มีมาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์
สําหรับงานเน้ นหนักในระบบการแพทย์ฉกุ เฉินด้ านสาธารณภัย ซึง่ ต้ องอาศัยทุกภาค
ส่วนร่วมกันบูรณาการ โดยตังศู
้ นย์อํานวยการประสานการปฏิบตั ิการการแพทย์ฉกุ เฉินตอบโต้
ภัยพิบตั ิแห่งชาติ เพื่อเป็ นศูนย์กลางรองรับเมื่อเกิดเหตุภยั พิบตั ิ พัฒนาระบบบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ น ณ จุดเกิดเหตุ ถึงโรงพยาบาล (prehospital care) กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย
พัฒนาชุดปฏิบตั กิ ารแพทย์สนามฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ ว อีก 2 ชุด มาตรฐานระดับสากล คือ [29]
1. ที ม เมิ ร์ ธ (MERT: Medical Emergency Response Team) เป็ นชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร
ขนาดใหญ่ มีแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลและเจ้ าหน้ าที่สนับสนุนรวม 14-16 คน ที่มีศกั ยภาพ
ความพร้ อมสูง สามารถออกไปปฏิบตั ภิ ารกิจในพื ้นที่ประสบภัย ภายใน 6-12 ชัว่ โมง มีแล้ ว 13
ทีม จะเพิ่มเป็ น 40 ทีม ครอบคลุมทุกจังหวัด
2. ทีมดีแมท (DMAT :Disaster Medical Assistant Team) ในระดับอําเภอ 300 ทีม
หรื อประมาณร้ อยละ 40 ของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เป็ นทีมปฏิบัติการขนาดเล็ก มี
แพทย์ เจ้ าหน้ าที่ 4-5 คน ทัง้ 2 ทีมจะดูแลทังเรื
้ ่ องการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค
ระบาด การดูแลสุขภาพจิต เพื่อลดการสูญเสียให้ ได้ มากที่สุดไปพร้ อมกับที ม เพื่อเข้ าไปใน
พื ้นที่ที่ประสบภัยพิบตั ิ
โดยสรุปก็คือศูนย์การแพทย์ฉกุ เฉินเคลื่อนที่เร็ วจังหวัด และชุดปฏิบตั กิ ารการแพทย์
ฉุกเฉิ นเคลื่อนที่เร็ ว ตอบโต้ ภยั พิบตั ิ DMERT ต้ องมีความพร้ อมและมีความคล่องตัวเอื ้อต่อ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และภาคเอกชน มูลนิธิ กู้ชีพกู้ภยั เมื่อมีเหตุฉกุ เฉินหรื อภัย
พิบัติ ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ภูมิภาคและสถานการณ์ สาธารณภัยใหญ่ ระดับประเทศ จึงมีความ
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จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพัฒนาศักยภาพด้ านการบริ หารจัดการ การอํานวยการ จัดระบบการ
สื่อสาร และการประสานความร่ วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดและเครื อข่ายด้ านการแพทย์
ฉุกเฉิ นของจังหวัดทุกระดับให้ ได้ อย่างมี คุณ ภาพ และทันต่อเหตุการณ์ และมี ความจํ าเป็ น
ั ฑ์ยานพาหนะ สําหรับการเดินทางและขนเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์
เร่งด่วนที่ต้องจัดหา จัดหาครุภณ
ที่จําเป็ นในการจัดตังโรงพยาบาลสนาม
้
ของชุดปฏิบตั ิการการแพทย์ฉกุ เฉินเคลื่อนที่เร็ วตอบ
โต้ ภัยพิบตั ิเพื่ อความสะดวกและปลอดภัยสามารถเคลื่อนย้ ายหรื อลากจูงตู้คอนเทรนเนอร์
บรรทุกอุปกรณ์ ให้ ไปถึงพื น้ ที่ ประสบภัยและพร้ อมให้ การช่วยเหลือได้ ในทันที โดยไม่พึ่งพา
ทรัพยากรในพื ้นที่ ความร่วมมือและการประสานงานเป็ นสิง่ จําเป็ น
ในส่วนของเครื อข่ายการแพทย์ฉกุ เฉินภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคม ถือว่ามีบทบาท
มากเนื่องจากเป็ นทีมแรกที่เข้ าไปในพื ้นที่เกิดเหตุและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การประสานการ
ปฏิบัติงานด้ านการแพทย์ ฉุกเฉิ น ร่ วมกัน ทํ าให้ ผ้ ูป่วยฉุกเฉิ น ได้ รับการคุ้มครอง และเข้ าถึง
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิ นอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้ มาตรฐาน ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะใน
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิที่เกิดขึ ้น เครื อข่ายภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคม ถือเป็ นกําลังหลักในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่บางครัง้ การทํางานระหว่างมูลนิธิ ภาคเอกชน อาจมีมีปัญหาบ้ าง

คําถามเชิงอภิปราย
1. เหตุใดเราจึงควรต้ องให้ ความสําคัญต่อการเกิดภัยพิบตั ิ
2. กรณีเกิดภัยพิบตั ิจากการก่อการร้ าย จะมีวิธีการเตรี ยมความพร้ อมต่อการจัดการภัย
พิบตั อิ ย่างไร
3. ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ กับภัยพิบตั อิ นั เกิดจากคน จะมีวิธีการรับภัยพิบตั อิ ย่างไร
4. กรณี ที่ เ กิ ด นํ า้ ท่ ว มใหญ่ ใ นภาคกลางและรอบกรุ ง เทพมหานคร ปี พ.ศ.2553
ผลกระทบครัง้ นันได้
้ ให้ บทเรี ยนและการเรี ยนรู้แก่ภาครัฐและภาคประชาชนอย่างไรใน
การรับมือกับภัยพิบตั เิ ช่นนี ้อีกในอนาคต
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บทที่ 13
ทิศทางการบริหารงานสาธารณสุข
การประชุมนานาชาติด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ครัง้ ที่ 21 (The 21th IUHPE World
Conference on Health Promotion, 2013) แสดงให้ เห็ นจํ าเป็ น ต้ องเพิ่ มบทบาทของสังคม
ชุมชน และภาคเอกชนให้ มีส่วนร่ วมในการกํ าหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ เพื่อนําไปสู่
ความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นของประชากรโลก [1] เนื่องจาก แต่ละประเทศไม่สามารถอยู่ได้ ตามลําพัง
ต้ องมีความร่ วมมือกัน ยิ่งงานสาธารณสุขชายแดนภายในเขตชายแดนของประเทศกิจกรรม
ร่วมกันบนความแตกต่างด้ านการเมือง การปกครอง และนโยบายของแต่ละประเทศเพื่อนบ้ าน
จึงจํ าเป็ น ต้ องอาศัยกลไกการประสานความร่ วมมื อระดับ ประเทศ ประชาคมความมั่น คง
อาเซียนเป็ นความตกลงร่ วมมือกันรู ปแบบหนึ่งที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทําให้ ประเทศในภูมิภาค
อยู่อย่างสันติสขุ แก้ ไขปั ญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมัน่ ในหลักความมัน่ คงรอบ
ด้ าน ทิศทางการบริหารงานสาธารณสุขในอนาคต ต้ องคํานึงถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในบทนี ้ เมื่อศึกษาจบแล้ ว ผู้เรี ยนสามารถอธิบาย
1. สุขภาพประชากรโลก
1.1 แนวคิดสุขภาพประชากรโลก
1.2 การเปลี่ยนแปลงของปั ญหาสุขภาพประชากรโลก
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพประชากรโลกกับระบบสุขภาพไทย
1.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. การลงทุนด้ านสุขภาพ
2.1 แนวคิดและวิธีการลงทุนด้ านสุขภาพ
2.2. ความท้ าทายในการบริหารจัดการด้ านสุขภาพ
3. ความร่วมมือด้ านสุขภาพและสาธารณสุขระหว่างประเทศ
3.1 ความตกลงของอาเซียน
3.2 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับความตกลงอาเซียน
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1. สุขภาพประชากรโลก
มี ค วามพยายามที่ จ ะอธิ บ ายความหมายสุข ภาพประชากรโลก (Global health)
คอลลิ น (Collin, 2005) ชี ว้ ่ า สุข ภาพประชากรโลกเป็ นการเปลี่ ย นจากงานสาธารณสุข
ระดับ ชาติ ไปสู่สุข ภาพทั่ว โลกเกิ ด ขึน้ ซึ่ง ตัว กํ า หนดสุข ภาพหรื อ ผลลัพ ธ์ ข องสุข ภาพ (the
determinants of health) ผลลัพ ธ์ ด้ านสุข ภาพหลี ก เลี่ ย ง (health outcomes circumvent)
การทําให้ เสียหายหรื อลบเลือนไปขอบเขตดินแดนของประเทศ (the territorial boundaries of
states) และเกินความสามารถของประเทศเดี่ยวๆ ที่จะอยูอ่ ย่างประเทศเดียว [2]
1.1 แนวคิดสุขภาพประชากรโลก
สุขภาพประชากรโลกเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับวิวฒ
ั นาการ (a concept in evolution)
เคลื่อนย้ ายจากระดับ 1 “การแพทย์เขตร้ อน” ในยุคอาณานิคม สู่ระดับ 2 “สุขภาพระหว่าง
ประเทศ”ในยุคสงครามเย็น เปลี่ยนผ่านมาในสุขภาพประชากรโลก ระดับ 3 “การช่วยเหลือ
พัฒนา”ของประเทศที่มีรายได้ สงู ได้ แก่ ประเทศในยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริ กา เน้ นศึกษาใน
พืน้ ที่ (Study sites) เป็ นชีวการแพทย์ (biomedical) โรคติดเชือ้ (Infectious diseases) การ
ทดลองเชิ ง คลิ นิ ก ระบาดวิ ท ยา และการนํ า ไปใช้ ในพื น้ ที่ (Clinical trials, epidemiology,
implementation) การเคลื่อนไปในสุขภาพประชากรโลกระดับ 4 สู่ “โลกาภิวตั น์” คุณลักษณะ
ระดับ 4 นี ้ต้ องเป็ นการกระจายความรู้ วิชาการ เชื ้อ ทัว่ โลก (Worldwide) มีศนู ย์วิชาการที่เป็ น
เลิศ (Centres of excellence) สหวิทยาการ (Multi-disciplinary) ประเด็นสุขภาพกว้ างขวาง
(Broad health issues and disparities) และเต็มศักยภาพของการค้ นพบไปสูก่ ารนําไปใช้ จริ ง
(Full spectrum of translation from discovery to implementation science) [3]

แผนภาพ วิวตั นาการของสุขภาพ
ที่มา Peter Piot Global Health 4.0 CUGH Seattle 2010
สุข ภาพประชากรโลกเป็ น สุขภาพของประชากรในบริ บ ทของโลกและไปไกลกว่า
มุมมองและความกังวลของแต่ละประเทศ ปั ญหาสุขภาพที่อยูเ่ หนือขอบเขตความสามารถของ
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ประเทศ หรื อมีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่สําคัญ มักจะได้ รับการกํ าหนดไว้
เป็ น พื น้ ที่ ในการศึก ษาวิจัย และการปฏิ บัติที่ มี ค วามสํ า คัญ ในการปรั บ ปรุ งสุข ภาพ ดังนัน้
สุขภาพประชากรโลกเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการปรับปรุงสุขภาพของประชากรทัว่ โลก รวมทังการลด
้
ความแตกต่างและความคุ้มครองจากภัยคุกคามด้ านสุขภาพทัว่ โลก
ดังนัน้ การแก้ ไขปั ญ หาสุขภาพของโลกที่ ดีที่สุดจึงจํ าเป็ น ต้ องใช้ ความร่ วมมื อของ
ผู้เชี่ ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชี พ หรื อใช้ ความเป็ น หุ้น ส่ว นระหว่างสหวิชาชี พ ทาง
สุขภาพในการดําเนินการซึง่ ประเทศต่างๆ สามารถเรี ยนรู้ด้วยกัน เรี ยนรู้จากกัน และเรี ยนรู้ซงึ่
กันและกันจากประสบการณ์ ของประเทศอื่น ความเป็ นหุ้นส่วนความร่ วมมื อในการทํ างาน
ของสหวิ ช าชี พ เพื่ อ ยกระดับ การให้ บ ริ ก ารสุข ภาพอัน จะนํ า ไปสู่ก ารปรั บ ปรุ งผลลัพ ธ์ ด้ า น
สุขภาพของโลก ทังวิ
้ ธีการแพร่ กระจายของเชื ้อโรค วิธีการรักษาและการควบคุมโรค เป็ นต้ น
ความเป็ นหุ้นส่วนความร่วมมือนี ้ นอกจากจะก่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพแบบไร้ พรมเขต
แดน รวมถึงการช่วยเหลือคุ้มครองประเทศต่าง ๆ จากภัยคุกคามด้ านสุขภาพแล้ ว ยังก่อให้ เกิด
การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างผู้รับบริ การกับนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ เกิดการ
ปรับปรุ งผลลัพธ์ ด้านสุขภาพของประชากรโลก ซึง่ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
โลกและส่งเสริมความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของโลกต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพประชากรโลกมีหลายมุมมอง ดังนี ้ [4]
1. ความร่ วมมื อระหว่างประเทศ เป็ น ส่วนหนึ่ งของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ที่
โรคภัย ไข้ เจ็ บ มัน ก็ โลกาภิ วัต น์ ด้ ว ย แม้ แต่ โรคไม่ ติ ด ต่ อ (Non-communicable Diseases:
NCD) เพราะไม่ ได้ เกิ ด จากเชื อ้ โรค มั น ก็ ส ามารถ “ระบาด” ไปด้ ว ยกั น ทั่ ว โลก ผ่ า นทาง
กระบวนการโลกภิวตั น์ ของพฤติกรรม วิถีการดํารงชีวิต และวิถีการตลาดหรื อเศรษฐกิจทุน
นิยม เช่น โรคอ้ วน (Obesity) เป็ นหนึ่งของความท้ าทายทางสุขภาพที่เกี่ยวข้ องเกิดขึ ้นในช่วง
สองทษวรรษที่ผ่านมา การเพิ่มการบริ โภคของไขมัน ความหวาน อาหารที่มีพลังงานมาก และ
อาหารที่ผ่านกระบวนการ (highly processed foods ซึง่ บุคคลก็ใช้ พลังงานลดลง จึงเชื่อว่ามี
ภาวะโรคอ้ วนระบาด (the global obesity epidemic) [5]
2. การต่อสู้ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศรํ่ ารวยที่มีธุรกิจ
เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ ยา (ซึ่งเป็ นคุณแก่สขุ ภาพของผู้คน) และมีธุรกิจเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เป็ น
พิษต่อสุขภาพ (เช่นยาสูบ สุรา สารเคมีเป็ นพิษ) กับประเทศกําลังพัฒ นา ที่ต้องการพัฒนา
สุขภาพของผู้คนเป็ นหลัก
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3. ประเทศรํ่ ารวยมองระบบสุขภาพจากสองเป้าหมาย คือ เป้าหมายที่สขุ ภาพของ
คน และที่เป้าหมายการทํามาหากินจากการผลิตยา หรื อสินค้ าอื่นๆ ด้ านสุขภาพ แต่ประเทศ
ยากจนมองที่เป้าหมายเดียว คือเป้าหมายสุขภาพของคนเป็ นหลัก
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพประชากรโลกอย่างเป็ นทางการที่สดุ คือ องค์การ
อนามัยโลก และในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาได้ เกิดเงินทุนโลก (Global Fund) ซึง่ ทํางานแคบขึ ้น คือ
เฉพาะด้ านโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรี ย และยังมีหน่วยงานหรื อองค์กรระหว่างประเทศที่
เข้ ามาสนใจสุขภาพประชากรโลกมากขึ ้นจนดูเหมือนบทบาทขององค์การอนามัยโลกลดลงไป
ทางเลือกใหม่ในการรายงานสุขภาพของโลก ชื่อองค์ กร “จับตาสุขภาพในระดับ
โลก” (Global Health Watch) เพื่อส่งเสริ มการเข้ ามีส่วนร่ วมของผู้คนและองค์กรภาคประชา
สังคมให้ มากที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ เป็ นเวทีเปิ ดเพื่อการสร้ างความร่ วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สาธารณสุข องค์ ก รเอ็ น จี โอ นัก เคลื่ อ นไหวด้ า นประชาสัง คม กลุ่ม ชุม ชน คนทํ า งานด้ า น
สุขภาพ และนักวิชาการ
1.1.1 แนวคิดสุขภาพประชากรโลกคืองานสาธารณสุข
เมื่อปี ที่แล้ วในวารสารแลนเซ็ท (Lancet) เจฟฟรี ย์ คอฟแลนด์ (Jeffrey Koplan) และ
คณะ[6] ให้ นิ ย ามใหม่เพื่ อสุขภาพและเสนอความแตกต่า งระหว่างสุข ภาพประชากรโลก
สุขภาพระหว่างประเทศ และสาธารณสุขของประชาชน ความพยายามที่ จะจํ าแนกความ
ขัดแย้ งที่ความแตกต่างกันระหว่างสุขภาพประชากรโลกและสุขภาพของสาธารณะ [7]
สุขภาพประชากรโลกคื อ… "พื ้นที ่สําหรับการศึ กษา วิ จัย และการปฏิ บตั ิ
ซึ่ งให้ความสําคัญในการปรับปรุงสุขภาพและการเข้าถึงความเป็ นธรรมทางสุขภาพ
ถ้วนหน้า ทัว่ โลก สุขภาพประชากรโลกเน้นปัญหาสุขภาพข้ามประเทศ ตัวกํ าหนด
ผลกระทบ และข้อ สรุ ป ที ่เกี ่ย วข้องกับ สหสาขาวิ ท ยาการ ภายในวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ และนอกขอบเขตวิ ทยาศาสตร์ สุขภาพ และส่งเสริ ม การทํ างานร่ วมกัน
แบบสหวิ ทยาการและการสังเคราะห์ งานการป้องกันโดยใช้ฐานประชากรที ร่ วบรวม
ข้ อ มู ลระดั บ คลิ 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]
ที่มา CUGH –USA Koplan et al. (2009)
สุขภาพประชากรโลก” (Global Health) คือ สุขภาพของประชากรในบริ บทของโลก
และไปไกลกว่ามุมมองและความกังวลของแต่ละประเทศ ปั ญหาสุขภาพของโลกจึงเป็ นปั ญหา
ที่อยู่เหนือขอบเขตความสามารถของประเทศ หรื อมีผลกระทบต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลก
เช่น ปั ญหาจากโรคติดเชือ้ เอชไอวี (HIV) การเสียชีวิตจากมาเลเรี ย โรคไข้ เลือดออก การติด
เชื ้ออุจจาระร่วง การขาดสารอาหารในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ในประเทศกําลังพัฒนา เป็ นต้ น ซึง่
ปั ญหาเหล่านี ้ได้ ก่อให้ เกิดความเจ็บป่ วยและสูญเสียชีวิตของประชากรเป็ นจํานวนหลายล้ าน
คนในแต่ละปี [9]
คําที่ใช้ แทนคําว่า “สุขภาพประชากรโลก” อาจเป็ นคําว่า การเจรจาต่อรอง การทูต
(Global Health Diplomacy) ความมั่น คงสุข ภาพประชากรโลก (Global Health Security)
นโยบายสุขภาพประชากรโลก (Global Health Policy) มีความแตกต่างกันระหว่าง สุขภาพ
ประชากรโลก สุขภาพระหว่างประเทศ และ สาธารณสุข (Global Health vs International
health vs Public Health) [10-11]
ตาราง 13.1 เปรี ยบเทียบสุขภาพประชากรโลก สาธารณสุขระหว่างประเทศ และ
สาธารณสุข
สุขภาพประชากรโลก (Global
Health)
ปั ญหาสุขภาพที่สามารถก้ าวข้ าม
เขตแดนของประเทศ (Health
issues that can transcend
national boundaries)

ต้ องการความร่วมมือระดับโลก
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

สุขภาพระหว่างประเทศ
(International Health)
เน้ นประเด็นปั ญหาสุขภาพของ
ประเทศอื่น ๆ มากกว่าประเทศ
ตน เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่มีรายได้ ตํ่าและ
รายได้ ปานกลาง (Health
issues of countries other
than one’s own, especially
those of low-income and
middle-income
ต้ องการความร่วมมือเพียง 2

สาธารณสุข (Public Health)
ประเด็นสุขภาพเฉพาะชุมชน
หรื อประเทศ (Health issues
of a particular community
or country)

นํานโยบายมาปฏิบตั ิ
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สุขภาพประชากรโลก (Global
Health)
requires global cooperation
ความเป็ นธรรมทางสุขภาพ
ท่ามกลางประเทศต่างๆ และการ
เข้ าถึงทุกคน (Health equity
among nations and for all
people)
ใช้ วิทยาการหลายสาขาทังภายใน
้
และนอกขอบเขตสาขา
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ (Highly
interdisciplinary and
multidisciplinary within
and beyond health sciences)

สุขภาพระหว่างประเทศ
(International Health)
ประเทศ (requires bi-national
cooperation)
ช่วยเหลือคนในประเทศต่างๆ
(Seeks to help people of
other nations)

สาธารณสุข (Public Health)
ภายในประเทศ (Implement
within country)
ความเป็ นธรรมทางสุขภาพ
ภายในประเทศหรื อชุมชน
(Health equity within a
nation or community)

ใช้ สาขาวิทยาการไม่มาก
ไม่เน้ นสหสาขาวิทยาการ (A
few disciplines but has not
emphasized
multidisciplinary)

ส่งเสริ มวิธีการสหสาขา
วิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายในวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
และสังคมศาสตร์
(Encourages
multidisciplinary
approaches, particularly
within health sciences and
with social sciences)
ที่มา J Koplan et al, Towards a common definition of global health Lancet 2009; 373: 1994

1.1.2 งานของสาธารณสุขโลก
งานสําคัญของสาธารณสุขโลก (global public health) เน้ นสุขภาพของประชาชนใน
ฐานะที่เป็ นประชาชนที่ดี เป็ นสมาชิกที่มีประโยชน์ต่อสังคม ในขณะที่การประยุกต์ต้องปรับ
ตามบริ บท เน้ นที่สขุ ภาพประชากรไม่จําเป็ นต้ องเปรี ยบเทียบแข่งขันกับต่างประเทศในระบบ
สุขภาพประชากรโลก
การแพทย์ และการดูแลทางคลินิ ก ยังคงเป็ น เสาหลัก สําคัญ ของระบบสุขภาพ แต่
ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ต้องเน้ นการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพ วิธีการป้องกันที่ม่งุ เน้ นในชุมชน
เช่นเดียวกับในคลินิก ในสหรัฐอเมริ กาพฤติกรรมของมนุษย์ร้อยละ 40 มีความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในขณะที่สภาพแวดล้ อมทางสังคมและการทํางานร้ อยละ 20 การดูแล
สุขภาพช่วยได้ ร้อยละ 10 ของผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ (ส่วนที่ เหลือคือคําอธิ บายของลักษณะ
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พันธุกรรม) [12] ในขณะเดียวกัน จํานวนเงินที่ลงทุนในการป้องกันก่อให้ เกิดผลตอบแทนจาก
การลงทุนถึงหกเท่า [13]
สถาบันสาธารณสุขยังคงอยู่ในระดับแนวหน้ าในการให้ ความรู้ แก่ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ าน
สุขภาพประชากรโลกที่ต้องเตรี ยมเผชิญหน้ ากับภาระโรคทัว่ โลก นักวิชาการ ชุมชนเป็ นผู้นํา
ระบบและวิธีการศาสตร์ ของการป้องกันและใช้ หลักฐานวิจยั เพื่อแทรกแซงและเชื่อมสัมพันธ์
กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐบาล
งานสําคัญของสาธารณสุขโลก (global public health)
• ความเชื่อว่าสุขภาพประชากรโลกคือสาธารณสุข สาธารณสุขคือสุขภาพประชากรโลก
• ทุ ก คนควรมี สุ ข ภาพที่ ดี ให้ ความสํ า คั ญ กั บ ความต้ องการของประชากรกลุ่ ม ที่
เปราะบางที่สดุ และความมุง่ มัน่ ขันพื
้ ้นฐานให้ สขุ ภาพเป็ นเรื่ องสิทธิมนุษยชน
• ความเชื่อในมุมมองโลก (global perspective) เมื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการแปลงความรู้ สู่ก ารปฏิ บัติ ที่ ไม่ ถู ก จํ า กัด ด้ ว ยขอบเขตทาง
การเมื อง แต่มี ความสําคัญ กับ ประเด็น บริ บ ทที่ อาจมี อิท ธิ พ ลต่อการเจ็ บ ป่ วยการ
ออกแบบหรื อทางเลือกของการแทรกแซงหรื อระบบสุขภาพ
• วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กบ
ั การส่งเสริ มสุขภาพ และการป้องกันโรคที่ตรวจสอบปั จจัย
ในวงกว้ างของสุขภาพ รวมถึง แต่ไม่จํากัด เฉพาะการส่งมอบการดูแลทางการแพทย์
และสร้ างวิธีการแบบบูรณาการในคลินิก ชุมชน และรัฐบาล
• มุ่งมัน
่ ในแนวทางสหวิทยาการ และการทํางานเป็ นทีม ทํางานร่วมกันในการวิเคราะห์
ปั ญ หาของประชากร ความกัง วลทั่ว โลก เช่ น การเปลี่ ย นแปลงภูมิ อ ากาศ และ
ประเด็นข้ ามสหวิทยาการ เช่นโรคในสัตว์ และสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ร่วมมืออย่างใกล้ ชิดระหว่างแพทย์สาธารณสุข สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ
อีกมากมาย
• การแทรกแซงระบบในหลายระดับที่นําไปใช้ กบ
ั งานแบบโต้ ตอบประเด็นธรรมาภิบาล
สังคมและสุขภาพ กํากับดูแลความรับผิดชอบขององค์กรและสิ่งแวดล้ อม พฤติกรรม
และปั จจัยเสี่ยงทางชีวภาพเป็ นกุญแจสําคัญ
• กรอบที่ครอบคลุมสําหรับการจัดหาเงินทุนและโครงสร้ างนโยบายสุขภาพและบริ การ
ที่ ส นับ สนุน การป้อ งกัน ชุม ชนระดับ คลิ นิ ก และบูรณาการกับ การส่งมอบการดูแ ล
สุขภาพ และความสมดุลของแพทย์ พยาบาลและผู้ให้ บริการอื่น ๆ
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ในปี ค.ศ.2003 ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Assembly) ซึ่ง
เป็ นองค์กรเคลื่อนไหวด้ านสุขภาพของภาคประชาชน (People’s Health Movement, PHM)
เครื อข่ายพันธมิตรเพื่อการประเมินความเท่าเทียมกันในระดับโลก (Global Equity Gauge
Alliance, GEGA) และเม็ดแอคท์ (Medact) ได้ ปรึกษาหารื อในเรื่ องความจําเป็ นที่ภาคประชา
สังคม จะทําการผลิตรายงานด้ านสุขภาพในระดับโลกที่เป็ นทางเลือกใหม่ ซึง่ ที่ประชุมเห็นว่า
รายงานด้ านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกเองมีไม่เพียงพอ และเห็นว่าควรรายงานพุ่งเป้าไป
ที่ความยุตธิ รรมในสังคมและแนวการทํางานที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง จึงทําให้ เกิดโครงการ
ที่มีชื่อว่า จับตาสุขภาพในระดับโลกขึ ้น (Global Health Watch: GHW) [14]
เป้าหมายก็คือ
1. ส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนอันเป็ นฐานของนโยบายด้ านสุขภาพ
2. ถ่วงดุลมิตคิ วามคิดที่ผลักดันโดยตลาดและการเปิ ดเสรี
3. เปลี่ ย นวาระด้ า นนโยบายสุข ภาพเพื่ อ ทํ า ให้ เห็ น ว่ า อุป สรรคกี ด ขวาง
ทางด้ านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
4. ขยายสิทธิขยายเสียงของคนชายขอบที่ได้ รับผลกระทบและขาดหายไป
จากมิตทิ างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
5. ส่ ง เสริ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารประเมิ น ความเท่ า เที ย มกัน (Equity Gauge
Strategy)
6. โครงการริ เริ่ ม เน้ นที่ ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ ลดความไม่ เท่ า เที ย มกัน ผ่ า นการ
รณรงค์เชิงนโยบาย
7. การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ทั่ ว โลกเพื่ อ การเชื่ อ มโยงงานวิ จั ย ให้ เข้ ากั บ การ
ปฏิบตั กิ ารที่เป็ นรูปธรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและทางสังคม
อย่างมีประสิทธิผล
1.2 การเปลี่ยนแปลงของปั ญหาสุขภาพประชากรโลก
ความเป็ น เมื อ งในพื น้ ที่ ต่ า ง ๆ ทั่ว โลกมี ม ากขึน้ รายงานขององค์ ก ารอนามัย โลก
เกี่ ย วกั บ ตัว กํ า หนดทางสัง คมต่ อ สุ ข ภาพ (the social determinants to health) โดยคาด
ประมาณว่า ครึ่งหนึ่งของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองประมาณ 3 พันล้ านคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ตํ่า
กว่าหนึ่งพันล้ านอาศัยอยู่ในสลัม [15] โรคติดต่อมีเชื ้อและภาวะทุพโภชนาการ (Infectious
diseases and undernutrition) จะยังคงมีต่อเนื่องในพืน้ ที่เฉพาะและกลุ่มในพืน้ ที่ต่างๆ ทั่ว
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โลก อย่างไรก็ตาม ความเป็ นเมือง โดยตัวมันเองจะสร้ างปั ญหาสุขภาพประชากร โดยเฉพาะ
ประชากรที่ยากจนในเขตเมือง ต่อเนื่องด้ วยโรคไร้ เชื ้อ ความบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
และยาเสพติด และผลกระทบต่อภัยพิบตั ขิ องระบบนิเวศน์ [16]
จากการศึกษาในบทก่อน ๆ พอให้ ผ้ ศู ึกษาได้ เห็นปั ญหาสุขภาพของประเทศ ภูมิภาค
และโลก พอสรุปได้ ดังนี ้
- ภาวะคุกคามจากโรค (Threats from diseases) ได้ แก่ การระบาดของโรคระบาด
(โรคซาร์ ส H1N1, H5N1) การดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง (อุบตั ิการณ์ที่สงู ขึ ้นของ
โรคติดต่อไร้ เชื ้อ NCDs) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ างประชากร (สัดส่วนที่สงู ขึ ้น
ของผู้สงู อายุ ไปสูอ่ บุ ตั กิ ารณ์ที่สงู ขึ ้นของโรคเรื อ้ รัง)
- ภาวะโลกร้ อน (Climate changes) ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศที่ มี ต่ อ สุข ภาพ (โรค ความเครี ย ดความร้ อน) ผู้เล่น ในเวที สุข ภาพ
ประชากรโลก (Global health actors) ผู้เล่ น เล่ น เกิ น กว่ า ที่ ภ าคสุข ภาพทั่ว ไป
(ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ) นโยบายต่างประเทศและสุขภาพ
- อาหารปลอดภั ย และความมั่ น คง Food safety (chemical contamination,
disease contamination) and food security
- ผลกระทบจากการค้ าข้ ามชาติ (Impacts of international trade) อิท ธิ พ ลจาก
การค้ า เสรี การย้ ายถิ่ น ของแรงงานสุข ภาพ (Migration of health workforce )
การย้ ายของผู้ป่วยต่างประเทศ (Mobility of international patients) การย้ ายถิ่น
และสุขภาพของผู้ย้ ายถิ่ นตามชายแดน ( Health of migrants along borders)
และการส่งผ่านโรค (Disease transmission)
นอกจากนี ้ รายงานของธนาคารโลกได้ เสนอความช่วยเหลือด้ านเงินกู้ยืมและข้ อมูล
ให้ แก่ภมู ิภาคต่าง ๆ ในการศึกษาสถานะทางสุขภาพ เพื่อช่วยให้ การพัฒนาแผนทางสุขภาพ
ดังนี ้ [17]
ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค มี ปั ญ หาด้ า นสุข ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ความท้ าทายด้ า น
สาธารณสุข ในทวี ป แอฟริ ก าทางใต้ ข องทะเลทรายซาฮารายัง ประสบอยู่ เป็ นเรื่ อ งของ
โรคติดต่อชนิดต่าง ๆ รวมถึงเอดส์ มาลาเรี ย โรคท้ องร่ วงรุนแรงและโรคปอดบวม โดยโรคสอง
ชนิดหลังนี ้เป็ นสาเหตุให้ เด็กเสียชีวิตมากที่สดุ ส่วนการควบคุมการระบาดของเชื ้อมาลาเรี ย
ด้ วยการใช้ ม้ ุงเคลือบยาฆ่าแมลงและการฉี ดยากันยุงภายในบ้ านได้ ผลอย่างมากและการ
เข้ าถึงยาต้ านเชื ้อไวรัสเอชไอวีช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ ได้ จํานวนมาก
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นอกจากนี ้ อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ก็เป็ นสาเหตุการเสียชีวติ หลักไม่เฉพาะในแอฟริกาทาง
ใต้ ทะเลทรายซาฮารา แต่ในเกื อบทุกทวีปที่ ธนาคารโลกได้ ทํ าการศึกษา ซึ่งพบว่า จํ านวน
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ ้นอย่างมาก สะท้ อนให้ เห็นว่ามีจํานวน
รถยนต์ ในท้ องถนนเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ขณะที่การลงทุนพัฒ นาถนนยังตํ่าและมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่มีไม่เพียงพอ
ส่วนในพื ้นที่ของทวีปแอฟริ กาทางเหนือกับตะวันออกกลางมีลกั ษณะของปั ญหาด้ าน
สุขภาพแตกต่างจากทวีปแอฟริ กาทางใต้ ของทะเลทรายซาฮารา ในพื ้นที่ทงสองจุ
ั้
ดดังกล่าว มี
ปั ญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อมากกว่า ไม่ว่าจะเป็ นโรคเรื อ้ รัง ความดันโลหิตสูง โรคที่
เกิดจากวัยที่สงู ขึ ้นและวิถีการใช้ ชีวิต
พื ้นที่ในแอฟริ กาตอนเหนือกับตะวันออกกลางทัง้ ซีเรี ย ลิเบีย และอียิปต์ได้ รับวิกฤติ
ทางการเมืองและความรุ นแรงมาระยะหนึ่งเเล้ ว ปั ญหาความขัดแย้ งนี ้มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพของประชากร ส่วนทางด้ านเอเชียใต้ มีความคืบหน้ าในการควบคุมโรคติดต่อและ
สุข ภาพมารดา แต่ ก็ ป ระสบปั ญ หาสุข ภาพ เช่ น โรคเบาหวานและโรคหั ว ใจ ปั ญ หาทุ ร
โภชนาการในเด็ก
ทางด้ านภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลกพบว่า มีอตั ราการการเกิด
โรคเบาหวานสูงที่สดุ ในโลกและอัตราการเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์สงู ที่สดุ ด้ วย
ส่วนในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง ธนาคารโลกชี ้ว่า ปั ญหาสุขภาพสืบเนื่องจาก
การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นปั ญหาใหญ่ เช่นเดียวกับการระบาดของโรคติดต่อ อาทิ
เอดส์
ในทวีปอเมริ กาใต้ และประเทศในแถบทะเลเเคริ บเบียน คนป่ วยเพิ่มขึ ้นอย่างมากจาก
โรคหัวใจที่เกิดจากปริ มาณเลือดไหลเวียนไปเลี ้ยงหัวใจน้ อยลง โรคซึมเศร้ าและอาการปวด
หลัง
ข้ อมูลจากการศึกษาข้ างต้ น นี จ้ ะนํ าไปใช้ ในการประเมินความสําเร็ จของโครงการ
สุขภาพที่เรี ยกว่า Millennium Development Goals ที่ใกล้ จะสิ ้นสุดภายในอีกสองปี และเพื่อ
ใช้ ในการช่วยตัดสินใจว่าจะมีแผนสุขภาพอันใหม่แบบใดขึ ้นมาใช้ ทดแทน [18]
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่ างสุขภาพประชากรโลกกับระบบสุขภาพไทย
“ตามคําจํ ากัดความขององค์ การอนามัยโลก สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที ส่ มบูรณ์ ทงั้ ทาง
กาย ทางใจ และทางสังคม และได้เติ มสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณเข้าไปด้วย สุขภาวะทางจิ ต
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วิ ญญาณมี ความสํ าคัญยิ่ ง เพราะในการทํ าความดี หรื อทํ าสิ่ งที ่มีคณ
ุ ค่าสูงส่ง มนุษย์ จะประสบ
ความสุขอันประณี ต เป็ นความสุขทุกอณูของร่ างกาย สุขภาวะที ส่ มบูรณ์ ทงั้ ทางกาย ทางใจ และ
ทางปัญญา หมายถึ งความถูกต้องสูงสุดทุกๆ ด้าน ความถูกต้องสูงสุด คื อ บรมธรรม เมื ่อเป็ น
เช่นนี ้ การส่งเสริ มสุขภาพจึ งเป็ นภารกิ จอันยิ่ งใหญ่ของมนุษย์ เพราะสิ่ งที ่เป็ นยอดปรารถนาของ
มนุษย์ ร่วมกันทัง้ โลกคือสุขภาวะ”
(ประเวศ วะสี จาก คํานําปฏิ รูปแนวคิ ดคนไทย: สุขภาพมิ ใช่โรงพยาบาล 2541)
จากคํานําข้ างต้ นที่ท่านศาสตราจารย์ประเวศ วะสี เขียนในหนังสือปฏิรูปแนวคิดคนไทย:
สุขภาพมิใช่โรงพยาบาล เห็นได้ ว่า ประเทศไทยได้ ใช้ เวลาปฏิรูประบบสุขภาพกันมานานพอควร
อย่างไรก็ตาม สุขภาพเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิต วัฒนธรรม การสร้ างสุขภาพการจัดการสิ่งที่เอื ้อให้ ทุก
คนมีสขุ ภาพดี เกี่ยวข้ องกับทุกภาคส่วนและเกี่ยวข้ องกับทุกคน บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
กรอบนิยามสุขภาพครอบคลุมถึงเรื่ องการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริ มสุขภาพ และ
การฟื ้ น ฟู สมรรถภาพ รวมถึ งการเชื่ อมโยงไปสู่ ป ระเด็ น ทางเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้ อม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมของสังคม หรื อแม้ แต่การปกครองด้ วย รวมถึงแนวโน้ ม
คุณ ภาพการทํ างานที่ มี คุณ ภาพ ไม่ เว้ นแต่ คุณ ภาพในระบบสุขภาพ คุณ ภาพเชื่ อมโยงกั บ
มาตรฐาน จริ ยธรรม การตอบสนองความต้ องการอันนําไปสูค่ วามพึงพอใจองค์ประกอบอื่นๆ ของ
การดํารงชีวิต
แต่เดิมมีแนวคิดว่าสุขภาพเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับโรคภัยไข้ เจ็บหรื อเป็ นภาระหน้ าที่ของวิชาชีพ
ต่าง ๆ เท่านัน้ แต่สขุ ภาพในความหมายใหม่ คือ "การสร้ างสุขภาพ" โดยโรคที่ปอ้ งกันได้ มีจํานวน
ลดลง หยุ ด การทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อม ครอบคลุ ม การป้ อ งกั น โรค การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ การ
รักษาพยาบาล และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพสร้ างระบบสนับสนุนชีวิตของมนุษย์ให้ ดีขึ ้นกรอบนิยาม
สุขภาพมีความกว้ างขึ ้นเพราะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมของสังคม มองว่าบุคคลเป็ นผู้กําหนดสภาวะสุขภาพของตนแล้ ว ก็
จะเกิดการเปลี่ยนแปลง "สภาวะสุขภาพ" ขึ ้นได้
องค์การอนามัยโลกได้ ให้ คํานิยามคําว่า “สุขภาพ” ในความหมายกว้ างขึน้ ว่า สุขภาพ
หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทัง้ ทางกาย ทางจิต และทางสังคม (WHO 2002) ระบบสุขภาพคือ
ระบบความสัมพันธ์ ทัง้ มวลที่ เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพ โดยมีขอบเขตและความหมายที่ กว้ างขวาง
เกี่ยวข้ องกับเหตุและปั จจัยต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้ องกระทบกับสุขภาพมากมายหลายด้ าน ทังปั
้ จจัย
ด้ านบุคคล ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมและปั จจัยด้ านระบบบริการสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้
เสนอกรอบแนวคิดเพื่ อการปฏิบัติ (WHO’s Framework for Action) ให้ กับสมาชิ กขององค์ การ
อนามัยโลกทั่วโลก โดยผ่านทางเลขานุการขององค์ กรอนามัยโลก เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และเพื่ อวัดผลการปฏิ บัติงานของระบบสุขภาพที่ ดีที่ สุดคื อ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 437

ผลกระทบต่อผลลัพธ์ สขุ ภาพ กรอบแนวคิดนี ้ทําให้ เกิดความเข้ าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับความ
ท้ าทายของที่แต่ละประเทศกําลังเผชิญหน้ าอยู่ และขันตอนต่
้
างๆ ในการตอบสนองของหน่วยงาน
ที่ มีประสิทธิ ภาพ (WHO, 2007) กรอบแนวคิดของระบบสุขภาพขององค์ กรอนามัยโลก (WHO
Health System Framework) ประกอบด้ วยระบบสุขภาพ 6 ด้ าน (The Six Building Blocks of a
Health System) (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2552) ได้ แก่
1. การให้ บริ การสุขภาพที่ ดี (Service Delivery) คือการให้ บริ การที่ มี ประสิทธิ ภาพ
ปลอดภัย การให้ สิ่งจัดกระทําโดยบุคลากรทัง้ ด้ านสุขภาพและไม่ใช่ด้านสุขภาพมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนไม่วา่ ใคร เมื่อใด และที่ไหน โดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
2. ผู้ที่ปฏิบตั ิงานทํางานเพื่อตอบสนอง (Health Workforce) ให้ ความยุติธรรมและมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อบรรลุความสํ าเร็ จต่ อผลลัพ ธ์ ด้ านสุขภาพที่ เป็ นไปได้ อย่ างดี ที่ สุด โดยใช้
ทรัพยากรและสภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม ได้ แก่ มีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ มีการกระจาย
อย่างเหมาะสม บุคลากรมีความสามารถในการทํางาน สามารถตอบสนอง และทําให้ เกิดผลงาน
3. การมีระบบสารสนเทศด้ านสุขภาพ (Information) ที่ทําหน้ าที่ได้ ดี เป็ นสิง่ หนึง่ ซึง่ ทํา
ให้ เกิดความมั่นใจในการทํางาน การวิเคราะห์ และการใช้ สารสนเทศในตัวกําหนดทางสุขภาพ
ระบบสุขภาพ และสถานะสุขภาพที่เชื่อถือได้ และทันเวลา
4. ความมั่ น ใจในการเข้ าถึ งผลิ ตภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ วัค ซี น และเทคโนโลยี ที่ จํ าเป็ น
(Medical Products, Vaccine & Technologies) การทํ าหน้ าที่ ของระบบสุขภาพที่ ดี ทํ าให้ เกิ ด
ความไว้ วางใจในคุณภาพ ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการใช้ ที่ค้ มุ
ทุน
5. ระบบการเงินการคลัง (Financing) ด้ านสุขภาพที่ดี การเพิ่มเงินลงทุนด้ านสุขภาพ
ที่เพียงพอ ทําให้ ประชาชนเชื่อถือว่าสามารถใช้ บริการตามที่ต้องการและป้องกันการขาดแคลน
6. ภาวะผู้ นํ า และธรรมาภิ บ าล (Leadership/Governance) เกี่ ย วข้ องกั บ กรอบ
แนวคิดนโยบายเชิงกลยุทธ์ ที่มีอยู่ทําให้ เกิดความมั่นใจ และเชื่อมโยงกับประสิทธิ ภาพของการ
ควบคุมดูแล การสร้ างความร่วมมือ การจัดเตรี ยมข้ อบังคับ/กฎเกณฑ์และการส่งเสริ มที่เหมาะสม
การสนใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบและมีความรับผิดชอบ
การสร้ างระบบสุขภาพทัง้ 6 ด้ าน เพื่อบรรลุความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ระบบสุขภาพ
ทัง้ หมดสามารถนํ าไปปฏิ บัติ ให้ ลุล่ วงตามหน้ าที่ พื น้ ฐาน โดยการจัดเตรี ยมบริ การพั ฒ นา
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านสุขภาพ และทรัพยากรที่สําคัญแหล่งอื่นๆ การหมุนเวียนและจัดสรรด้ านการเงิน
และความเชื่อมัน่ ต่อภาวะผู้นําด้ านระบบสุขภาพและรัฐบาล เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน องค์การ
อนามัยโลกได้ เน้ นความสําคัญของระบบสุขภาพ และได้ กําหนดหน้ าที่ ตามกลุ่มของการสร้ าง
ระบบสุขภาพ 6 ด้ าน เนื่องจากระบบสุขภาพมีความสัมพันธ์ ที่หลากหลายและเป็ นพลวัต แต่ละ
ส่วนของระบบสุขภาพมีความสัมพันธ์กนั และมีหน้ าที่ร่วมกันจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
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นอกจากนี ้ ระบบสุขภาพยังรวมไปถึงระบบการแพทย์และสาธารณสุขอีกหลายระบบ ที่มี
อิทธิพลในการรักษาพยาบาลของประชาชนส่วนใหญ่ตามพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น ระบบการแพทย์พื ้นบ้ าน
การแพทย์ แบบจีน การแพทย์แบบอายุรเวท การแพทย์แผนไทย เป็ นต้ น ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึง
ระบบสุขภาพ จึงมีความจําเป็ นที่ต้องทําความเข้ าใจระบบการแพทย์แบบตะวันตกและแบบอื่นที่
เข้ ามามีอิทธิพลด้ วย
สุขภาพถูกสร้ างโดยประชาชน และประชาชนเป็ นผู้ได้ รับผลจากสุขภาพนัน้ สุขภาพจะ
เกิดขึ ้นได้ ก็ด้วยความสนใจในตนเองและความใส่ใจต่อผู้อื่น การบริ หารงานสาธารณสุขที่เน้ นการ
สร้ างเสริ มสุขภาพปั จจัยและเงื่ อนไขในการบริ หารทรั พยากร และการจัดองค์ การสาธารณสุข
ขณะเดียวกัน ระบบสุขภาพนัน้ ได้ รับอิทธิพลเป็ นอย่างมากจากภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ องค์การ
พัฒนาเอกชน และองค์การชุมชน การลงทุนทางสุขภาพเป็ นภารกิจของรัฐเพื่อให้ เกิดสุขภาวะแก่
ประชาชน องค์ประกอบสําคัญของระบบสุขภาพประกอบไปด้ วยการให้ บริ การ บุคลากร ระบบ
สารสนเทศด้ านสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ระบบการคลังด้ านสุขภาพ และภาวะผู้นํา และธรรมาภิ
บาล
โลกในศตวรรษที่ 21 “ระบบสุขภาพแนวใหม่” ได้ กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญในระบบฐาน
รากของสังคม ที่ ต้ องการให้ “สุขภาพ” เป็ นศูนย์ กลางของการพัฒ นาทัง้ มวล เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง
สุขภาพที่ดีที่สดุ สําหรับทุกคน โดยมีแนวคิดพื ้นฐาน อยูบ่ นความเท่าเทียมกัน อย่างมีเอกภาพ และ
เน้ นการมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบของปั จเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน และมีเป้าหมาย
ปลายทางร่ วมกัน คือ การมี “สุขภาพดีถ้วนหน้ าภายในศตวรรษที่ 21” (Health for all in the 21st
century) ซึง่ ต้ องมีการปรับตัวภายใต้ เงื่อนไขที่ท้าทายสําคัญๆ (Rajat M Nag 2009)
สําหรับประเทศไทย การดําเนินงานของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สภาพัฒน์ในฐานะหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินการในเรื่ อง
นี ้ ประเด็ นแรกที่ ได้ เข้ าไปดํ าเนิ นการและทํ าการทบทวน เป้าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals) หรื อ MDGs ที่ ทํามานัน้ โดย MDGs นัน้ มี 8 เป้าหมาย ส่วน
ใหญ่ เป็ นด้ านสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีการประเมิน เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ
(MDGs) 15 ปี ที่ผ่านมานัน้ พบว่า มีทงที
ั ้ ่ทําสําเร็ จและไม่สําเร็ จ เช่น เป้าหมายในส่วนของความ
ยากจนจะทําได้ ดีในช่วงนัน้ สามารถลดความยากจนได้ คอ่ นข้ างที่ชดั เจน ส่วนการศึกษากลายเป็ น
เป้าหมายที่ไม่สามารถกล่าวได้ ว่าสําเร็ จ เนื่องจากยังไม่สามารถทําให้ เด็กทุกคนได้ รับการศึกษา
ระดับประถม หรื อในระดับมัธยม ซึง่ จะโยงไปถึงเป้าหมายถัดมาเรื่ องความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ สามารถดําเนินการได้ ดีให้ เด็กไทยทังหญิ
้ งและชายได้ เข้ ารับการศึกษา
เด็กหญิงได้ รับการศึกษาดีขึ ้นมาก [20]
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1.4 เป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
จากเป้าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) สู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ภายใต้ กรอบสหประชาชาติ
การจั ด ทํ า เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals-SDGs)
ประกอบด้ วย 17 เป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุและดําเนินการให้ ได้ ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.
2573) มีดงั นี ้
เป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืนภายหลังปี ค.ศ. 2015
1. การขจัดความยากจน
9. การประกอบอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
2. การขจัดความโหยหิว สร้ างความมัน่ คง 10. การลดความไม่เท่าเทียมกันภายใน
ทางอาหารและให้ ทกุ คนได้ รับโภชนาการ
และระหว่างประเทศ
ที่เพียงพอรวมถึงการส่งเสริ มการทํา
11. การพัฒนาชุมชนเมืองที่ยงั่ ยืน
การเกษตรที่ยงั่ ยืน
12. การผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
3. การมีสขุ ภาพที่ดีในทุกช่วงอายุ
13.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
14. การอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรทาง
รวมถึงโอกาสการเรี ยนรู้แบบตลอดชีวิต
ทะเลอย่างยัง่ ยืน
5. การเสริ มสร้ างศักยภาพของสตรี และ
15. การปกป้องและฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์
ความเท่าเทียมทางเพศ
รวมถึงการยุตกิ ารสูญเสียความหลากหลาย
6. นํ ้าดื่มนํ ้าใช้ ที่ถกู สุขอนามัย
ทางชีวภาพ
7. การเข้ าถึงบริ การทางพลังงาน เช่น การ 16. สันติภาพ
เพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียน 2 เท่า
17. แนวทางการดําเนินการและหุ้นส่วน
8. การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เช่น ยุตกิ ารใช้ แรงงานเด็ก
สําหรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ คือ เป้าหมายหลักที่ 3 การมีสขุ ภาพที่ดีในทุกช่วง
อายุประกอบด้ วยเป้าหมายย่อยจํานวน 13 เป้าหมาย (Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้ านสุขภาพและสวัสดิภาพที่สําคัญหลายประเด็น
ตังแต่
้ การลดอัตราการตายของมารดาทัว่ โลกถึงการพัฒนาและการเข้ าถึงวัคซีน โดยเน้ นไปที่การ
ปฏิบตั ติ ามกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การอนามัยโลก ดังสาระที่อยูใ่ นกรอบ 1.1 [21]
กรอบแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 3
3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ ตํ่ากว่า 70 ต่อการเกิ ดมีชีพ 1 แสนคน
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ภายในปี พ.ศ. 2573
3.2 ยุติการตายที่ ป้องกันได้ ของทารกแรกเกิ ดและเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี โดยทุก
ประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ ตํ่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลด
อัตราการตายในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ลงให้ ตํ่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี
พ.ศ. 2573
3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรี ย และโรคเขตร้ อนที่ถูกละเลย
และต่อสู้กบั โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางนํ ้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2573
3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการ
ป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีภายในปี พ.ศ. 2573
3.5 เสริ มสร้ างการป้องกันและการรักษาการใช้ สารในทางที่ผิด ซึง่ รวมถึงการใช้ ยา
เสพติดในทางที่ผิดและการใช้ แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
3.6 ลดจํ านวนการตายและบาดเจ็ บจากอุบัติ เหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่ งหนึ่ ง
ภายในปี พ.ศ. 2563
3.7 สร้ างหลักประกันว่ ามี การเข้ าถึ งบริ การข้ อมูล การให้ การศึ กษาเกี่ ยวกับ
อนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้ วนหน้ า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสานอนามัยเจริญพันธุ์
ในยุทธศาสตร์ และแผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573
3.8 บรรลุการมี หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน การเข้ าถึงการบริการสาธารณสุขจําเป็ นที่มีคณ
ุ ภาพ และเข้ าถึงยาและวัคซีนจําเป็ นที่
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ และมีราคาที่สามารถซื ้อหาได้
3.9 ลดจํานวนการตายและการป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากการปนเปื อ้ นและ
มลพิษทางอากาศ นํ ้า และดิน ให้ ลดลงอย่างมากภายในปี พ.ศ. 2573
3.a เสริ มการดําเนินงานของกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้ วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
3.b สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยา สําหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกําลังพัฒนา ให้ มีการเข้ าถึงยา และวัคซีนจําเป็ นในราคาที่
สามารถซือ้ หาได้ ตามปฏิ ญญาโดฮาความตกลงว่าด้ วยสิทธิ ในทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ที่
เกี่ ยวกับการค้ าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้ นยํ า้ สิ ทธิ สํ าหรั บประเทศกํ าลังพัฒ นา ที่ จะใช้
บทบัญญัติ ในความตกลงว่าด้ วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้ าอย่างเต็มที่ ใน
เรื่ องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้ าถึงยาโดยถ้ วนหน้ า
3.c เพิ่มการใช้ เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพและการสรรหา การพัฒนา การฝึ กฝน และการ
รักษากําลังคนด้ านสุขภาพในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้ อยที่สดุ และ
ประเทศกําลังพัฒนาที่เป็ นเกาะขนาดเล็ก
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3.d เสริ มขีดความสามารถสําหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกําลัง
พัฒนาในเรื่ องการแจ้ งเตือนล่วงหน้ า การลดความเสี่ยง และการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ าน
สุขภาพในระดับประเทศ และระดับโลก
ความสําคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนภายหลังปี ค.ศ. 2018 หรื อ พ.ศ 2561 (SDGs
Post-2015 development agenda) [22]
หลักการ ควรยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขจัด
ความยากจน เป็ นเป้าหมายหลัก ครอบคลุมประชาชนจากทุกภาคส่วน ทังในส่
้ วนของกระบวนการ
จัดทํา เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการนําไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ ได้ รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ ความสําคัญต่อบทบาทของสตรี ในการมีสว่ นร่วมในวาระการพัฒนา
เรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ของ MDGs และตอบสนองต่ อ สิ่ งท้ าทายที่ เกิ ด ขึ น้ ใหม่ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และโรคติดต่ออุบตั ิใหม่/
อุบตั ิซํ ้า รวมถึงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ดังนัน้ วาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 ควร
ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี ้ [23]
1) Ensuring sustainability
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ ทํ าให้ ประชาชนที่ พ้ นจากสภาวะยากจนแล้ วต้ องกลับไปเผชิญ
สถานะเดิม เนื่องจากการไม่มีงานทําและการขาดรายได้ ดังนัน้ การเจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน ผ่านการ
สร้ างงาน โดยเฉพาะการสร้ างงานที่มีคณ
ุ ค่าจึงมีความสําคัญ รวมถึงการส่งเสริ มการศึกษาที่เน้ น
คุณภาพ และตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดแรงงาน ความยัง่ ยืนในเชิงสิ่งแวดล้ อม โดย
หัวใจหลักคือการพัฒนาด้ านเศรษฐกิ จที่ จะต้ องคํ านึงถึงทรัพยากรที่ จะเหลื อไปถึงคนรุ่ นหลัง
นอกจากนัน้ ยังมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาคือ ความมัน่ คงทางด้ านนํ ้า อาหาร และพลังงาน
2) Building resilience
เป้าหมายด้ านสุขภาพ ซึง่ ครอบคลุมถึงเป้าหมาย MDGs ที่ยงั คงไม่บรรลุในปี พ.ศ. 2558
และสําคัญต่อศักยภาพของมนุษย์ ในการตอบสนองต่อสิ่งท้ าท้ ายใหม่ ๆ ดังนัน้ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนภายหลังปี ค.ศ. 2015 นอกจากควรมีประเด็นเรื่ องการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ าแล้ ว ประเทศไทยควรมีบทบาทนําและสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อประเทศอื่นในประเด็น
อื่นๆ ดังต่อไปนี ้
ประเด็นด้ านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและบรรเทาภัยจากเหตุภัยพิ บัติ เนื่ องจาก
ความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ ้น ทําให้ การบรรลุการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต้ องชะงักหรื อถดถอยลง
3) Reducing inequality and promoting human rights
การเข้ าถึงคนจากทุกภาคส่วนในสังคม การยึดคนเป็ นศูนย์กลาง การให้ ความสําคัญกับ
การลดความไม่เป็ นธรรมทางสุขภาพและสังคมทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ รัฐจะต้ อง
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ให้ ความสํ าคัญ เป็ นพิ เศษสํ าหรั บ กลุ่ ม ประชากรที่ มี ความเปราะบาง (Vulnerable groups)
โดยเฉพาะเด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งยังคงถูกละเลยอยู่มากและเพื่อบรรลุการพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกภาคส่วนและลดความไม่เสมอภาค
4) Means of implementation
การเสริ มสร้ างหลักธรรมาภิ บาล (good governance) และหลักนิ ติ ธรรม (rule of law)
เป็ นวิธีการนําไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมและยัง่ ยืน นอกจากนี ้ จะไม่สามารถบรรลุการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนได้ หากประเทศไม่มีความสงบสุขและสันติภาพ
การเสริ มสร้ างความเป็ นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศโดย
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ
เนื่องจากที่ผ่านมาไทยเผชิญปั ญหาและความเสี่ยงมากมาย ดังนัน้ การที่ทํา SDGs จึง
มิได้ ทํ าเพี ยงตอบสนองต่อองค์ การสหประชาชาติ (United Nations) แต่ต้องการที่ จะให้ SDGs
เป็ นตัวที่ จะทํ าให้ ประเทศก้ าวข้ ามความเสี่ยง กับดักต่างๆ ไปสู่การพัฒนาที่ ยั่งยื นให้ ได้ จาก
ปั ญหานานาชนิดทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจสังคม การเผชิญภาวะสังคมสูงวัย หรื อพบกับปั ญหา
คุณแม่วยั ใส และด้ านสิง่ แวดล้ อม สภาพัฒนาเศรษฐิ กจและสังคมแห่งชาติควรตังเป้
้ าให้ เหมาะสม
กับสภาพนิเวศให้ ได้ เป็ นเรื่ องที่เราจะต้ องมุง่ ไปที่เป้านัน้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน
นอกจากนัน้ การทํา SDGs ยังทําให้ ไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาร่ วมกับประเทศต่างๆ ได้ มี
การขับเคลื่อนร่วมกัน เป็ นพันธมิตรกัน จึงทําให้ ประเทศไทยต้ องให้ ความสําคัญกับ SDGs
2. การลงทุนด้ านสุขภาพ
ปั จจัยพื ้นฐานสูค่ วามมัน่ คงในการพัฒนาประเทศก็คือการให้ ความสําคัญต่อการ
ลงทุนด้ านสาธารณสุขและสร้ างเสริ มสุขภาพ ซึง่ มีแนวคิดและวิธีการลงทุน ดังนี ้
2.1 แนวคิดและวิธีการลงทุนด้ านสุขภาพ
ประเทศไทยได้ รับ การยกย่องจากองค์ ก ารอนามัยโลกและประเทศสมาชิ ก ในการ
พั ฒ นาโครงการ 30 บาทรั ก ษาทุ ก โรค ทํ า ให้ เกิ ด หลัก ประกั น สุข ภาพถ้ วนหน้ า การทํ า
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบรรลุผลสําเร็ จตามตัวชี ้วัดเป้าหมาย
การพัฒนาสหัสวรรษ [24]
ที่ผ่านมา การลงทุนด้ านบริ การสุขภาพของประเทศไทย ใช้ วิธีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บริการสุขภาพทังระบบอย่
้
างมีบรู ณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้ มีระบบสารสนเทศทาง
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่ งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ เพียงพอ
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กับปริ มาณงานที่ เพิ่มขึน้ ตามข้ อเท็จจริ งในปั จจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ ความเป็ นเลิศที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมี
ระบบการส่ ง ต่ อ ผู้ป่ วยไปสู่โรงพยาบาลต่ า ง ๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมทัง้ สนั บ สนุ น ให้
โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ทนั สมัย รวมทังพั
้ ฒนาสถานบริ การปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์ แบบ
ทัว่ ประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม ในหัว ข้ อ ของการประชุม โลกเกี่ ย วกับ การสร้ างเสริ ม สุข ภาพ ในปี
พ.ศ.2013 ที่ ป ระเทศไทย คื อ “การลงทุ น ที่ ดี ที่ สุด เพื่ อ สุข ภาพ (the best investments for
health)” เสนอว่า แนวคิดการการลงทุน ด้ านสุขภาพโดยทั่วไป คื อการสร้ างการเข้ าถึงทาง
สุขภาพได้ อย่างครอบคลุม และไม่เสียค่าใช้ จ่าย ให้ ประชากรตังแต่
้ ก่อนตังครรภ์
้
ไปจนถึงหลัง
คลอด และอาจต้ องให้ สทิ ธิพิเศษสําหรับพ่อแม่ ส่วนการลงทุนในช่วงวัยรุ่น และวัยทํางาน ต้ อง
สร้ างการเข้ าถึงการบริ การสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ให้ ความรู้ ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุม
ปั จจัยเสี่ยง รวมถึงควบคุมด้ านการตลาด ขณะที่วยั ผู้ใหญ่ ต้ องให้ ความสําคัญกับนโยบายที่
นํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น สมดุ ล ทั ง้ ด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คม แอน มิ ล ส์ นั ก
เศรษฐศาสตร์ สหราชอาณาจักร เสนอให้ ทวั่ โลกปรับปรุ งนโยบายด้ านสาธารณสุข และควรมี
หน่วยงานวิเคราะห์ ประเมินมาตรการทางสุขภาพ หรื อประเมินเทคโนโลยทางสุขภาพใหม่ๆ
เพื่อให้ ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี [25]
ก่อนช่วงสหัสวรรษ ปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) องค์การสหประชาชาติ ให้ การสนับสนุน
การประชุมระดับนานาชาติ เพื่อพยายามกําหนดเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต่างเห็นพ้ องกันว่าอุปสรรคสําคัญของประเทศกําลังพัฒนา คือ
ขาดการกําหนดเป้าหมายและตัวชี ้วัดระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประเมินการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน เป้าหมายและตัวชี ้วัดนี ้ ถือว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการติดตามผลการ
พัฒนา ดังนัน้ ในคราวการประชุมสุดยอดของเหล่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อเดือน
กันยายน 2543 ได้ มีการแถลงการณ์อย่างเป็ นทางการของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 191
ประเทศ เพื่ อ ยอมรั บ ข้ อ ผู ก มัด ตามคํ า ประกาศสหั ส วรรษ (Millennium Declaration) ว่ า
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศต่างเห็นพ้ องให้ มีการติดตามผล
การพั ฒ นาตามเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) เพื่ อ ประมวลเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ป รากฎอยู่ในคํ า ประกาศสหั ส วรรษให้ เป็ น
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หมวดหมู่ชัด เจน รวมทัง้ กํ าหนดขอบเขตเวลาและตัวชี ว้ ัด เพื่ อ ประเมิ น เป้าหมายของการ
พัฒนาดังกล่าวอย่างเป็ นรูปธรรม
MDGs ได้ ถูก กํ า หนดโดยรั ฐ บาลประเทศต่างๆ ในการประชุม สุด ยอด เมื่ อ เดื อ น
กันยายน ปี ค.ศ.2000 โดยผู้นํารัฐได้ ตกลงตังเป้
้ าหมายในการพัฒ นาที่ ทุกประเทศจะต้ อง
บรรลุให้ ได้ ภายใน พ.ศ. 2558 มุ่งให้ ใช้ เป็ น แนวทางร่ วมกัน ขับเคลื่ อนในระหว่างประเทศ
ภูมิ ภ าค และระดับ ประเทศ เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลอย่า งจริ งจัง ตัว ชี ว้ ัด ของ MDGs ประกอบด้ ว ย
เป้าหมาย 8 ด้ าน ดังนี ้ [26]
1) การขจั ด ความยากจนและความหิ ว โหย (Eradicate extreme poverty and
hunger)
2) การพัฒนาการศึกษาขันประถม
้
(Achieve universal primary education)
3) การส่งเสริ มความเท่าเทียมกันของเพศหญิง/ชาย (Promote gender equality)
4) การลดอัตราการตายของเด็ก (Reduce child mortality)
5) การพัฒนาสุขภาพของสตรี มีครรภ์ (Improve maternal health)
6) การป้องกันโรคเอดส์ มาลาเรี ย และโรคติดต่ออื่นๆ (Combat HIV/AIDS, Malaria
and other diseases)
7) การรักษาสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน (Ensure environmental sustainability)
8) การส่งเสริ มความเป็ นหุ้นส่วนการพัฒนาในโลก (Develop a Global Partnership
for Development)
ในแต่ละเป้าหมายทัง้ 8 ประการดังกล่าวก็ได้ มีการกําหนดตัวชี ้วัดที่เป็ นรูปธรรมเพื่อใช้
ประเมินการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเน้ นการขจัดความยากจนในมิติตา่ งๆ ไปพร้ อมๆ
กั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ม ตัว ชี ว้ ัด ของ MDGs เป็ นกลุ่ม ตัว ชี ว้ ัด เชิ ง
เสนอแนะ (indicative) ไม่ใช่เชิงชี ้นํา (directive) และมีขอบเขตเวลาของการดําเนินการแต่ละ
เป้าหมายให้ บรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558)
เนื่องจากการลงทุนด้ านสุขภาพให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดีเป็ นการลงทุนระยะยาว จึง
ควรมี การกํ าหนดผลลัพ ธ์ ในการประเมิ น ให้ เป็ น ที่ ย อมรับ ของฝ่ ายการเงินการคลัง โดยให้
กําหนดสุขภาพประชาชนเป็ นตัวชี ้วัดเบื ้องต้ น ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจําปี 2556
ที่ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ ร่วมประชุมนโยบายระหว่าง
ประเทศ (Foreign Policy and Global Health Initiative) กั บ 7 ประเทศ ได้ แก่ ฝรั่ ง เศส
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นอร์ เวย์ เซเนกัล แอฟริ กาใต้ บราซิล อินโดนีเซีย เพื่อสร้ างความร่ วมมือใน 5 ประเด็นได้ แก่
[27]
1. หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
2. ตัวชี ้วัดเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ หรื อเอ็มดีจี (MDG) ช่วงต่อจาก พ.ศ.2558
เป็ นต้ นไป
3. โรคไม่ตดิ ต่อ (NCD)
4. การซื ้อยาและวัคซีนรวมทังการเตรี
้
ยมวัคซีนป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่และ
5. โรคติดเชื ้อจากไวรัสใหม่ ๆ ที่รุนแรง
ประเทศไทยอาจเป็ นประเทศต้ นแบบ (Role Model) ในการจัดทําเป้าหมายฐานข้ อมูล
MDGs และ MDGs plus ในกลุ่มประเทศกํ าลังพัฒ นา ทัง้ ในด้ านกระบวนการ และเนื อ้ หา
ให้ แก่ประเทศอื่นๆ ต่อไป [28]
2.2 ความท้ าทายในการบริหารจัดการด้ านสุขภาพ
ปั ญ หาสุขภาพประชากรโลก นํ าไปสู่ค วามท้ าทายในการจัดการ ที่ ผ่านมา ผู้นํ าที่
ทํางานทางสุขภาพจําเป็ นต้ องต่อสู้ทงต่
ั ้ อปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อและโรคไร้ เชื ้อ
ความไม่เข้ าใจของผู้กําหนดนโยบายเพื่อสุขภาพประชากรกับนโยบายเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ การหาแหล่งเงินทุน สนับสนุน การทํ างานที่ ถูกแทรกแซงจากธุรกิ จที่ มองผลกํ าไร
มากกว่าสุขภาพประชากร
พลวัตสังคมและการเมืองและเศรษฐกิจในระบบสุขภาพ
การเปลี่ ยนแปลงที่ ผ่ านมาในอดี ต ได้ ทํ าให้ ประเทศไทยต้ องปรั บตัวและบริ หารงาน
สาธารณสุขตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (พงษ์ พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข 2551) ดังนี ้
1) พลวัตทางสังคม ขนาดของประชากร เป็ นตัวชี ้วัดถึงการเปลี่ยนแปลง ในอดีตประเทศ
ไทยมีนโยบายลดจํานวนประชากรโดยผ่านการวางแผนครอบครัว การใช้ มาตรการและแรงจูงใจ
คุมกําเนิดต่างๆ หากมิได้ ใช้ มาตรการต่างๆ ขนาดประชากรของประเทศไทยคงจะสูงกว่านี ้จํานวน
มาก ดังเช่นประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้ เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุแล้ ว
นอกจากขนาดประชากรแล้ ว การกระจายตัวของประชากรเป็ นลักษณะหนึ่งที่เป็ นพลวัต
การกระจายตัวของประชากรเมื่อนํ าเขตเมืองและเขตชนบทมาประกอบกันแล้ ว เทศบาลเมื อง
ใหญ่ๆ และกรุงเทพมหานคร เมืองปริมณฑลมีขนาดประชากรเพิ่มขึ ้นตลอดเวลา
การเคลื่ อนย้ ายประชากรและแรงงานต่ างประเทศก็ เป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ อธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างดี การไหลของแรงงานประเทศเพื่อนบ้ าน การเคลื่อนย้ ายสัตว์ พืช อาหาร
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ยานพาหนะซึ่งเป็ นผลให้ มี ความเสี่ ยงต่อภัยสุขภาพ และเสี่ ยงต่ อการเกิ ดโรคติ ดต่อมากขึ น้
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ ามพรมแดน
พลวัตทางสังคมส่งผลให้ การวางแผนและการบริ หารงานสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไป
ปั ญหาสาธารณสุขที่ ตามมาจากประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
การงบประมาณ บุ คลากรทางการรั กษาพยาบาล มาตรฐานของสถานพยาบาล คุณ ภาพ
มาตรฐานของยานํ าเข้ า การเคลื่ อนย้ ายแรงงานของกลุ่มวิ ชาชี พ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการแพทย์
สาธารณสุข งานอนามัยสิ่งแวดล้ อมในเขตเมืองงาน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
2) พลวัตทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในอดีตเป็ นเศรษฐกิจที่พึ่งสาขาเกษตรกรรมเป็ นหลัก รายได้ ของคนชนบท
จึงขึ ้นอยูก่ บั ผลผลิตทางเกษตรกรรม ซึง่ โดยธรรมชาติมกั มีราคาตํ่า ทําให้ คนชนบทมีรายได้ ตํ่ากว่า
คนที่ อยู่ในเขตเมื อง ช่วงปี พ.ศ.2541-2558 ที่ ผ่านมา มี การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ หลายอย่าง
อุตสาหกรรมสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ สุขภาพกลายเป็ นอุตสาหกรรมมากขึ ้น ระบบสุขภาพส่วน
หนึ่งกลายเป็ นธุรกิจสุขภาพที่มีกําไรในรูปของตัวเงินเป็ นแรงจูงใจ ซึง่ มีโอกาสบิดเบือนพัฒนาการ
ของระบบไปจากสุขภาพของบุคคลและสาธารณะตามที่ ควรจะเป็ นได้ รวมทัง้ พฤติกรรมและ
วัฒนธรรมการใช้ ชีวิต ทําให้ สขุ ภาพของประชากรมีความเสี่ยงมากเพิ่มขึ ้น
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้ มการผลิตเพื่อส่งออก และเน้ นงานบริ การ ในสถานการณ์
ด้ านเศรษฐกิ จที่ สําคัญผลของโลกาภิวฒ
ั น์ ทํ าให้ เศรษฐกิจมี ระบบเปิ ดมากยิ่งขึน้ การเปิ ดเสรี
ทางการค้ าและบริ การสุขภาพ (trade in health services)
การเปิ ดเสรี การค้ าและบริ การสุขภาพ ทําให้ มีการแข่งขันทางการค้ า และการยกระดับ
ความร่ วมมือในมิติด้านสังคมและสาธารณสุขมากขึ ้น ประเทศไทยตังอยู
้ ่ศนู ย์กลางอาเซียนอาจ
ได้ รับประโยชน์จากปริ มาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน
(และอินเดีย) มากขึ ้น ผลจากการเปิ ดเศรษฐกิจทําให้ การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ ้นการค้ าขาย
จะขยายตัวมากขึ ้น การค้ าขายบริ เวณชายแดนและการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ ้นประเทศไทยจะเป็ น
ศูนย์กลางในการผลิตอาหาร การบริการทางสุขภาพมากขึ ้น
3) พลวัตทางการเมือง
พลวัตการเมืองไทยถูกกําหนดด้ วยสองส่วน คือ ส่วนโครงสร้ างเป็ นทางการซึง่ กําหนดโดย
รัฐธรรมนูญและส่วนโครงสร้ างที่ไม่เป็ นทางการ ที่ถกู กําหนดโดยวัฒนธรรมการเมืองอันเป็ นผลมา
จากโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคม
สถานการณ์ และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการเมื อง ความ
แตกแยกยังคงอยู่ในสังคมไทย การเมืองยังไม่มีเสถียรภาพ การสํารวจของสวนดุสิตโพล พบว่า
นักลงทุนต่างชาติมองประเทศไทยเป็ นประเทศน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน เพราะมีทรัพยากรและ
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นโยบายที่พร้ อม แต่มีข้อเสียคือเสถียรภาพทางการเมืองและการทุจริ ตฉุดรัง้ ประเทศเอาไว้ (สวน
ดุสติ โพล 2557)
ภาคการเมืองเข้ ามามีส่วนเกี่ ยวข้ องกับระบบสุขภาพเสมอ ตัวอย่างในช่วง พ.ศ. 25392543 คณะกรรมาธิ การการสาธารณสุข วุฒิ สภา และคณะทํางานที่เกี่ยวข้ อง ได้ จัดทํารายงาน
ระบบสุขภาพประชาชาติขึ ้นมา โดยมีข้อเสนอสําคัญคือ การปฏิรูประบบสุขภาพเสนอแก่วฒ
ุ ิสภา
ในเดือนมี นาคม 2543 ปี เดียวกันนัน้ ก็ มี ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิ รูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ กําหนดให้ คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ทําหน้ าที่ผลักดัน
ให้ มีการปฏิรูประบบสุขภาพ และจัดทํ าร่ าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่ กําหนดระบบโครงสร้ าง
กลไก กติกา และเงื่อนไขของระบบสุขภาพที่สมบูรณ์ ให้ แล้ วเสร็ จ นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นที่เป็ น
การเมืองและความขัดแย้ งที่ เกิดขึ ้นในการปฏิรูประบบสุขภาพเอง อาทิ เช่น สํานักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็ นผู้ซื ้อและต่อรองราคาบริ การสาธารณสุขแทนประชาชน การต่อรอง
ให้ ได้ ยาราคาถูก เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั แม้ วา่ จะมีความคิด และการเคลื่อนไหวเรื่ องสุขภาพกับสุขภาวะและการมีสว่ น
ร่ วมกําหนดเจตนารมณ์ และขับเคลื่อนนโยบายด้ านสุขภาพของประชาสังคมมากขึ ้นก็ ตาม แต่
สังคมสุขภาวะในระดับประเทศยังถือว่าตํ่าอยู่ ไม่บรรลุความอยู่ดีกินดีของประชาชน ทําให้ คนไม่
เป็ นสุขเท่ าที่ ควร ดังนัน้ การปฏิ รูปต้ องเน้ นการปฏิ รูปการเมื อง การปกครอง และเศรษฐกิ จ
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้ องกัน โครงสร้ างของการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิรูปประเทศ
ไทยนัน้ เนื่องจากจังหวัดมียุทธศาสตร์ ส่วนหนึ่งมาจากส่วนกลางที่ไปกดทับให้ ยุทธศาสตร์ ของ
ท้ องถิ่นอ่อนด้ อยลง ดังนัน้ ส่วนกลางจะต้ องปรับแนวคิดการกระจายอํานาจในท้ องถิ่น และเสริ ม
ให้ ทุ กฝ่ ายมี ส่ วนร่ วม การใช้ เครื่ องมื อสมัชชาสุขภาพที่ รวมเครื อข่ ายที่ หลากหลาย ทัง้ ภาค
ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคราชการ มาเป็ นเครื่ องมือในการปฏิรูป และหามาตรการที่
จะทําให้ เกิดการปฏิรูปได้ อย่างชัดเจนขึ ้น เพราะหลายประเด็นเกี่ยวข้ องกับหลายกระทรวง หลาย
มิติ และยังมีเรื่ องผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการปฏิรูป จําเป็ นต้ อง
สนับสนุนให้ มีการสร้ างความเข้ มแข็งและความสามารถจัดการตนเองได้ จริ งของชุมชนท้ องถิ่นให้
เกิดขึ ้น
ส่วนระบบเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นระบบทุนนิยม ดังที่นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิชได้ กล่าว
ไว้ ในเวทีสาธารณะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยส่งผลให้ คนรวยได้ เปรี ยบ
คนจน คนฉลาดได้ เปรี ยบคนโง่ และคนแข็งแรงได้ เปรี ยบคนอ่อนแอ ซึง่ ส่งผลลัพธ์ ให้ สงั คมไทยยิ่ง
แย่ โดยคนรวยยิ่งรวยมากขึ ้น คนจนก็ยิ่งจน หรื อที่เรี ยกว่า ‘รวยกระจุกจนกระจาย’ แต่ที่ซํ ้าร้ ายกว่า
นัน้ คือ คนรวยนอกจากจะได้ เปรี ยบแล้ ว ยังเอาเปรี ยบคนจน เช่น หนีภาษี ดังนัน้ ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมจะส่งผลเสียอย่างมากในระยะยาว และทุนนิยมยังทําให้ เกิดการใช้ อํานาจเงินเป็ นตัว
ชี ้นํา และมีการใช้ อํานาจเงินซื ้อระบบการปกครอง ซึ่งยิ่งทําให้ ส่งผลเสีย ดังนัน้ หากยังไม่แก้ ไขก็
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จะส่งผลให้ ภาวะทางสังคมยิ่งแย่ลง เรื่ อยๆ อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้ องปฏิรูปสังคมแล้ ว สิ่ง
สําคัญที่ต้องปฏิรูปคือจิตปั ญญา คือต้ องรู้วา่ อะไรควรทําหรื อไม่ควรทํา” (บรรลุ ศิริพานิช 2557)
3. ความร่ วมมือด้ านสุขภาพและสาธารณสุขระหว่ างประเทศ: กรณีศกึ ษาอาเซียน
ก่อนหน้ าที่จะพรรณนาถึงความร่วมมือด้ านสุขภาพและสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ตามความตกลงอาเซียน ผู้เขียนขอนําเสนอความตกลงอาเซียนในภาพใหญ่ ดังนี ้
3.1 ความตกลงของอาเซียน
ความตกลงการค้ าสินค้ าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) หรื อ
ATIGA ความตกลงฯ นี ้ปรับปรุ งจากความตกลงฉบับเดิม ที่เรี ยกว่า ความตกลงว่าด้ วยการใช้
อั ต ราภาษี พิ เ ศษที่ เท่ า กั น สํ า หรั บ เขตการค้ าเสรี อ าเซี ย น หรื อ “the Agreement on the
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area :
CEPT” มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อสร้ างกฎเกณฑ์ทางการค้ าระหว่างอาเซียนให้ มีความชัดเจน
โปร่งใสมากขึ ้น และครอบคลุมเรื่ องมาตรการทางภาษี และมิใช่ภาษี ซึง่ จะทําให้ การค้ าสินค้ า
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมี อุปสรรคทางการค้ าระหว่างกันน้ อยที่ สุดนํ าไปสู่การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 [30]
นอกจากนี ้ ยัง มี ค วามตกลงว่า ด้ ว ยการลงทุน อาเซี ย น (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement: ACIA) เป็ นความตกลงที่เกิดจากปรับปรุ งกรอบความตกลงว่าด้ วย
เขตการลงทุน อาเซียน (Agreement on the ASEAN Investment Area : AIA) ซึ่งเป็ น ความ
ตกลงเปิ ดเสรี การลงทุนที่ลงนามในปี พ.ศ.2541 ผนวกรวมกับความตกลงว่าด้ วยการส่งเสริ ม
และคุ้ มครองการลงทุ น อาเซี ย น (ASEAN Investment Guarantee Agreement : ASEAN
IGA) ที่ลงนามในปี พ.ศ.2530 เพื่อให้ ความตกลง ACIA เป็ นความตกลงการลงทุนที่ทนั สมัย
ครอบคลุม มีกฎเกณฑ์ การลงทุนที่ทัดเทียมกับการลงทุนในระดับสากล และเพื่อเสริ มสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนเข้ ามาสูอ่ าเซียน ภายใต้ แผนงานการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint : AEC Blueprint)
[31]
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ความตกลง ACIA ยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากประเทศ
สมาชิกยังให้ สตั ยาบันไม่ครบมีเพียง บรู ไน กัมพูชา มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ และเวียดนาม 6
ประเทศเท่านัน้ ที่ ได้ ให้ สัตยาบัน แล้ ว ยังขาด ไทย อิน โดนี เซีย ลาว และ พม่า ที่ ยังไม่ได้ ให้
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สัตยาบัน ดังนันในขณะนี
้
้ทุกประเทศยังคงใช้ ข้อผูกพันภายใต้ กรอบความตกลง AIA เดิม โดย
วัตถุประสงค์ของความตกลง AIA คือ เพื่อให้ อาเซียนเป็ นแหล่งดึงดูดการลงทุนทังจากภายใน
้
และภายนอกอาเซียน มีบรรยากาศการลงทุนที่เสรี และโปร่งใส โดยมีเป้าหมายให้ อาเซียนเดิม
6 ประเทศเปิ ดเสรี การลงทุนและให้ การปฏิบตั ิเยี่ยงคนชาติแก่นกั ลงทุนอาเซียนภายในปี พ.ศ.
2553 และประเทศอาเซียนใหม่ภายในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี ้ ยังมี ความตกลงยอมรับ ร่ วมในคุณ สมบัตินักวิชาชี พ ของอาเซีย น ผู้นํ า
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศได้ ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ในการประชุมสุดยอด
อาเซี ย น ครั ง้ ที่ 9 เมื่ อ วัน ที่ 7 ตุ ล าคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอิ น โดนี เซี ย โดยใน
แถลงการณ์ ได้ มีการกําหนดให้ จดั ทําความตกลงยอมรับร่ วม (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement : MRA) ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักภายในปี 2551 เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ ายนักวิชาชีพ/แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้
อย่างเสรี ซึง่ ต่อมารัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนได้ มีการลงนามในข้ อตกลงสาขาต่างๆ [32]
ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)
1) ส่งเสริ มการเคลื่อนย้ ายแรงงานภายใต้ กรอบความตกลงด้ านการค้ าบริ การ
ของอาเซีย น (ASEAN Framework Agreement on Service - AFAS) เป็ น
พันธกรณี ให้ อาเซียนยอมรับร่ วมกันในเรื่ อง คุณสมบัติแรงงานฝี มือ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน
2) ซึ่งเป็ น ปั จจัย สํ าคัญ ในการขอรั บ ใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ เพื่ ออํ า นวย
ความสะดวกในขันตอนการขอใบอนุ
้
ญาต
3) อาเซี ย นได้ ลงนามข้ อตกลง MRAs (Mutual Recognition Arrangement)
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ของ
บุคลากรด้ านสุขภาพร่วมกันใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 1 สาขาบริการ
1) วิชาชีพวิศวกร (ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2005)
2) วิชาชีพพยาบาล (ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006)
3) วิชาชีพสถาปนิก (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007)
4) วิชาชีพนักสํารวจ (ลงนามในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007)
5) วิชาชีพแพทย์ (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009)
6) วิชาชีพทันตแพทย์ (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009)
7) วิชาชีพนักบัญชี (ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การบริ หารงานสาธารณสุข/ 450

8) บริการด้ านการท่องเที่ยว (ลงนามในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009)
4) ข้ อตกลงยอมรับร่ วมนี ้เป็ นหนึ่งของกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมสู่การเปิ ด
เสรี ใน Mode ที่ 4
5) ตามเนื ้อหาของ MRA บุคลากรต้ องมีประสบการณ์ตามที่กําหนด และปฏิบตั ิ
ตามกฏระเบียบของประเทศที่ไปปฏิบตั งิ าน
ความตกลงยอมรับร่ วมในแต่ละสาขา จะช่วยให้ ผ้ ทู ี่มีใบอนุญาตในประเทศเดิมและมี
ประสบการณ์ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้ สะดวกขึ ้น
โดยจะช่วยลดขันตอนในการตรวจสอบ
้
ในการรับรองวุฒิการศึกษา หรื อความรู้ทางวิชาชีพ แต่
ทังนี
้ ย้ งั คงต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ ๆ ส่วนการดําเนินงานของทัง้ 7
สาขา จะอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการประสานงานในแต่ละสาขา ซึ่งประกอบด้ วย
ผู้แทนจากประเทศสมาชิก
3.2 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับความตกลงอาเซียน
3.2.1 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทยมี ดังนี ้ [33]
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นองค์กรหลักด้ านสุขภาพใน
การสนับสนุนการเป็ นประชาคมอาเซียน
2. เพื่ อให้ เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงาน
อย่างบูรณาการและเป็ นเอกภาพในการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ
3. เพื่ อสนับสนุนให้ ภาคเอกชนมีบทบาทด้ านการบริ การสุขภาพที่ มีคุณ ภาพ
มาตรฐานระดับสากล
4. เพื่ อสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ มีความพร้ อมในการเข้ าสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ โครงสร้ าง และระบบงาน ให้ เอื ้อต่อการดําเนินงานอย่าง
บูรณาการและเป็ นเอกภาพ
วัตถุประสงค์
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1. การจัดตังหน่
้ วยงานเฉพาะสําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
เตรี ยมการด้ านการสาธารณสุขเพื่อการเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
2. การจัดเตรี ยมบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการดําเนินงาน
3. การจัดเตรี ยมงบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรมอย่างพอเพียง
ยุทธศาสตร์ 3 สร้ างระบบติดตามและประเมินผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยจาก
การเป็ นประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําระบบฐานข้ อมูลด้ านสุขภาพของประเทศไทยที่เชื่อมต่อประเทศ
สมาชิกอาเซียน
2. เพื่อสร้ างระบบติดตามและประเมินผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศ
ไทยจากการเป็ นประชาคมอาเซียน และทําการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อเสนอ
ต่อภาคนโยบาย
ยุทธศาสตร์ 4 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการข้ อมูล โดยการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างระบบสําหรับการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการดําเนินกิจกรรมภายใต้
อาเซียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2. เพื่อให้ มีระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและกระบวนการในการ
พัฒนาสุขภาพ
3.2.2 ความร่ วมมือด้ านสาธารณสุข
1. ความร่วมมือสาธารณสุขที่ผา่ นมา
สํ า หรับ ประเทศไทย ความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก รอบอาเซี ย นในประเด็ น ข้ างต้ น ไทยมี
นโยบายและดําเนินการอยูแ่ ล้ ว ทังที
้ ่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั มีนโยบายที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี ้ [34]
ด้ านการควบคุมโรค ป้องกันโรคและการรับมือกับโรคระบาด การตรวจจับการระบาด
สามารถจัดทําได้ ตงแต่
ั ้ ในระยะเริ่ มต้ น โดยให้ สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนและให้ การดูแล
รักษาผู้ป่วย ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ ยังมีนโยบายให้
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่ วมรณรงค์ให้ ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
เพื่ อ ป้ อ งกัน การแพร่ เชื อ้ ทัง้ ในครอบครั ว และชุ ม ชน และได้ มี ก ารสร้ างความเข้ ม แข็ ง ที ม
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สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ วเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และไทยมีนโยบายที่จะ
สร้ างทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ วเพื่อให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ รวมทังการสร้
้
างเครื อข่าย
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ วระหว่างประเทศในภูมิภาคนี ้ด้ วย
ด้ านการป้องกันแก้ ไขปั ญหาเอดส์ โดยมีมาตรการต่างๆ คือ ให้ ความรู้ กบั สาธารณะ
ชนโดยใช้ สื่อต่างๆ โครงการส่งเสริมการใช้ ถงุ อนามัย 100 เปอร์ เซ็นต์ เสริมสร้ างพลังมวลชนใน
ชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอดส์ เสริ มสร้ างพลังองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านเอดส์ จัดประชุม
เกี่ยวกับเอดส์ในพื ้นที่
ด้ านความปลอดภัยด้ านอาหารและยา กระทรวงฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้บริ โภค
เน้ นการบังคับใช้ กฎหมายและรณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชน โดยให้ สว่ นราชการเร่งกํากับดูแล
ตัวผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และควบคุมตัวยาและสารตังต้
้ น ส่วนความปลอดภัยของ
อาหารต้ องมีการสุม่ ตรวจอย่างต่อเนื่อง
ด้ านยาสูบ มี การรณรงค์ ล ดจํ านวนผู้สูบ บุห รี่ ทัง้ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
รณรงค์ไม่ให้ ผ้ หู ญิงและวัยรุ่นเป็ นผู้สบู บุหรี่ รายใหม่ เพราะกลุม่ นี ้เป็ นเป้าหมายใหญ่ของบริษัท
บุหรี่
นโยบายหลักที่มีความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้ แก่ [35]
1.การสนับสนุนการเป็ นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียนพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ทีต้องเป็ นศูนย์กลางด้ านวิชาการในภูมิภาค 5 แห่ง (โรงพยาบาล
เชียงรายฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพหล ฯ โรงพยาบาล หาดใหญ่
โรงพยาบาลพระปกเกล้ า)
1. พัฒนาศักยภาพของ โรงพยาบาล ขนาดกลางและขนาดเล็กตามแนวตะเข็บ
ชายแดน 50 แห่ง เพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2. พัฒนาศูนย์ความเป็ นเลิศและศูนย์วิจยั พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ
(เทคโนโลยีทนั ตกรรม เครื อข่ายโรคผิวหนังรวมทังการปลู
้
กถ่ายรากผม จักษุ
กรรม การป้องกันตาบอดจาก เบาหวาน
3. สนับสนุนการพัฒนาบริการสุขภาพให้ ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานให้ แก่สถาน
บริ การในจังหวัดที่เป็ นเมืองสุขภาพ
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ รองรับการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ
สถานบริ การรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนในโรงพยาบาลภาครัฐ
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2. การใช้ ภารกิจด้ านสาธารณสุขเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันของสินค้ า
บริการ และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
1. พัฒนาระบบการคัดกรอง ณ ด่านช่องทางเข้ า-ออกให้ เป็ น one-stop
service ที่ให้ บริการมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านสาธารณสุขที่เป็ นภาพรวมของประเทศ
และเชื่อมต่อเป็ น National Single Window
3. พัฒนาความพร้ อมของห้ องปฏิบตั กิ ารใน 4 ภูมิภาค (วัตถุดบิ ประกอบอาหาร
และการสอบสวนโรค
4. พัฒนาศักยภาพของเจ้ าหน้ าที่ (SSRT/FRRT)
3.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองผู้บริ โภคใน
ประชาคมอาเซียน
1. การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริ โภคพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน (ระบบ
สารสนเทศ ห้ องปฏิบตั กิ าร พัฒนากําลังคน)
2. การจัดระบบการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดชายแดน (พัฒนาความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคระหว่างจังหวัดคูข่ นานในพื ้นที่
ชายแดนไทยก้ บประเทศเพื่อนบ้ าน พัฒนาศูนย์เฝ้าระวังเชื ้อโรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่)
้
นควบคุมโรคชายแดน
3. พัฒนา/ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตังกองทุ
4. การพัฒนาขีดความสามารถของด่านควบคุมโรคในพื ้นที่ชายแดนตาม IHR
4.พัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
1. ส่งเสริ มพัฒนาให้ สถานบริการสุขภาพมีความพร้ อมและศักยภาพในการเข้ า
สูก่ ารรองรับคุณภาพบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ
2. พัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพแบบครบวงจร (Thailand
Health Complex)
3. พัฒนา IT ณ ศูนย์บริการข้ อมูลสุขภาพ (One Stop Service Center) ทัง้
ระบบ on line และระบบ Offline
4. พัฒนาศูนย์ลา่ มตามนโยบาย Medical Hub
5. ประชาสัมพันธ์และการทํา Business Matching รองรับนโยบาย Medical
Hub
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6. พัฒนาระบบการยกเว้ นการตรวจลงตราสําหรับเดินทางเข้ ามารับบริการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยสําหรับกลุม่ สมาชิก GCC
5. ผลกระทบของการเคลื่อนย้ ายประชากรและสินค้ าอันตรายจากการค้ าเสรี
2. ความร่วมมือตามพื ้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
จากสภาพภูมศิ าสตร์ ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน มีความ
ยาวประมาณ 5,820 กิโลเมตร เป็ นพรมแดนทางบก 3,205 กิโลเมตร พรมแดนชายฝั่งทะเล
2,165 กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดต่อ 4 ประเทศ รวม 30 จังหวัด ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์
10 จังหวัด ติดต่อกับพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 11 จังหวัด ติดต่อกับ
พรมแดนกัมพูชาประชาธิปไตย 7 จังหวัด และติดต่อกับพรมแดนประเทศมาเลเซีย 4 จังหวัด
ซึง่ จากสภาพภูมิศาสตร์ บางแนวชายแดนเป็ นพื ้นที่สงู การคมนาคมลําบากและเป็ นพื ้นที่ชาย
ขอบ อันเป็ นจุดเสี่ยงต่อความมัน่ คงของประเทศ [36]
ในความสัมพันธ์ ของประเทศไทยกับประเทศเพื่ อนบ้ าน เมื่อมีเหตุการณ์ เกิ ดขึน้ ใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ย่อมมีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยทุกด้ าน ตังแต่
้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สําคัญ คือ ความแตกต่างทางด้ าน
เศรษฐกิ จของประเทศ รัฐบาลจึงมี นโยบายส่งเสริ มการค้ าชายแดน การเชื่ อมโยงเส้ นทาง
คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อแก้ ปัญหาความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมระหว่างประเทศ ส่งผลให้ บริ เวณแนวชายแดนมีการเคลื่อนย้ ายของประชากรในแต่
ละวันเป็ นจํานวนมาก และยังเป็ นช่องทางเข้ าและออกของแรงงานต่างด้ าวจาก 3 ประเทศ
เพื่อนบ้ าน ได้ แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาประชาธิปไตย สหภาพเมียน
มา อันส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชากรไทยในพื ้นที่ชายแดน
ปั ญหาสาธารณสุขแนวชายแดนเป็ นปั ญหาของทังภู
้ มิภาค ไม่ใช่ประเทศใดประเทศ
หนึ่ง จึงต้ องอาศัยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องและความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อระดมทรัพยากร
และการสนับสนุนในการวางแผนและการดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาของ ภูมิภาค เป้าหมายสูงสุด
ในการแก้ ไขปั ญ หาสาธารณสุขแนวชายแดนคือการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าของ
ภูมิภาคให้ เกิดขึ ้น โดยการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า มีขนตอนการพั
ั้
ฒนา ดังนี ้ [37]
1. การสร้ างระบบบริ การสุขภาพและพัฒ นาบุคลากร โดยรับบุคลากรสาธารณสุข
เช่น แพทย์จากประเทศเพื่อนบ้ านเข้ าทํางานในโรงพยาบาลแนวชายแดนไทย โดย
ได้ รับใบอนุญาตชัว่ คราว และมีสทิ ธิรับการพัฒนาศักยภาพต่อในประเทศไทย
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2. สนับสนุนโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยสร้ างหน่วยบริ การปฐมภูมิในประเทศเพื่อนบ้ าน
ตลอดแนวชายแดนไทย ระบบส่งต่อในชุมชน และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
หน่วยบริ การปฐมภูมิรับผิดชอบดูแล ทัง้ การควบคุมโรค เอชไอวี เอดส์ วัณ โรค
มาลาเรี ย และการดูแลรักษาขันพื
้ ้นฐาน รวมทังพั
้ ฒนาโรงพยาบาลที่มีอยู่เพื่อให้
บริการระดับทุตยิ ภูมิ
3. การระบุสิทธิประโยชน์หลักและพัฒนารู ปแบบระบบการเงินด้ านสุขภาพสําหรับ
การเริ่ มต้ นหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า โดยประเทศไทยพร้ อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการเงินการคลังด้ านสุขภาพเพื่อร่วมทํางาน กับประเทศเพื่อนบ้ านและองค์กร
นานาชาติอื่นๆ เพื่อให้ ได้ รูปแบบหลักประกันสุขภาพที่ เหมาะสมกับบริ บทของ
ภูมิภาค
3.2.3 การลงทุนด้ านสุขภาพในอาเซียน
จากการประเมินขององค์การการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 1แม้ ว่าประเทศไทยจะมี
ความโดดเด่นในทางการให้ บริ การสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยภาพรวมด้ านการแพทย์และ
ระดับ การพัฒ นาทางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์ อัน ดับ หนึ่ง รองลงมาคือประเทศไทยกับ
มาเลเซีย แต่ดูศักยภาพของธุรกิจรักษาพยาบาลแล้ วประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ดึงดูด
ผู้ป่ วยต่างชาติข องเอเซีย แต่ในทางข้ อ เท็ จ จริ ง ประเทศไทยยังมี ปั ญ หาทัง้ ในด้ านการจัด
อัตรากําลังบุคลากรทางสาธารณสุข โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล ที่ยงั ไม่เพียงพอ การเข้ าถึง
ระบบบริการสาธารณสุขของประชากรส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นชนบทยังมีอยูใ่ นระดับตํ่า [38]
ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ข องอาเซี ย น การขับ เคลื่ อ นเพื่ อ รวมตัว กับ ของประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และเป็ นชุมชนแห่งสังคมที่เอื ้ออาทร ภายในปี
พ.ศ. 2563 [39] โดยมี กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับด้ านสุขภาพหลายกิจกรรม รวมถึงการจัดทํ า
ข้ อตกลงยอมรับในคุณ สมบัติทางวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA ) ใน
สาขาวิ ช าหลัก ๆ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการขอรั บ ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ [39]
นโยบายที่รัฐบาลให้ ความสําคัญและเรื่ องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการก่อนเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้ าง

1

จาก IMF ก่อน AEC หมายถึง 2001-2015 หลัง AEC หมายถึง 2016-2020
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ความพร้ อมของไทยเข้ าสู่อาเซียนและเวที โลก พัฒ นาคุณ ภาพสินค้ าและบริ การ ขยายการ
จัดทําข้ อตกลงยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาชีพ ด้ านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานใน
ด้ า นคน พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน โดยให้ ความสํ า คัญ กับ การพัฒ นาทัก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาสําคัญอื่นๆ ในอาเซียน และการจัดทํามาตรฐานฝี มือแรงงานวิชาชีพ
รวมทังจั
้ ดตัง้ “ASEAN Unit” ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้ างความรู้เรื่ องอาเซียน ฝึ กอบรมและ
ใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ ในเรื่ องของกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับพันธกรณี จะมีการปรับปรุ งเพื่อลด
อุปสรรคด้ านการค้ าและการลงทุน และสอดคล้ องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
สําหรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub) ภายใต้ กลยุทธ์ของประเทศ เป้าหมาย 4 ศูนย์ (Hubs) คือ ศูนย์บริ การ
(Service Hub) สุขภาพดี (Wellness Hub) วิชาการ (Academic Hub) และผลิตภัณฑ์
(Product Hub) ยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน ประกอบด้ วย
1) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริ การสุขภาพ
2) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้ มีความเป็ นเลิศ
3) ส่งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์
4) บริหารและขับเคลื่อนนโยบายโดยไม่เกิดผลกระทบด้ านลบต่อระบบสุขภาพไทย
สรุ ป
ประเทศไทยต้ องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนใน
อนาคต ซึ่งในด้ านสุขภาพจะต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือกับผลกระทบ ทัง้ ด้ านบริ การการแพทย์
การควบคุม มาตรฐานบริ การสุขภาพ สิน ค้ าสุขภาพต่าง ๆ การพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐาน
กําลังคน จุดที่จะได้ รับผลกระทบมากที่สดุ ก่อนพื ้นที่อื่น ๆ คือ พื ้นที่แนวชายแดน ประชาชนจะ
เดินทางเข้ าและออกอย่างสะดวก โดยเฉพาะบริ การทางการแพทย์ของประเทศไทย ได้ รับการ
ยอมรับว่ามีศกั ยภาพสูงในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทังการบริ
้
การส่งเสริ มสุขภาพ เช่น สปา
นวดแผนไทย ธุรกิจความงามด้ วย
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คําถามเชิงอภิปราย
1. เหตุใดจึงต้ อ งศึก ษาและให้ ค วามสนใจในการเปลี่ ย นแปลงพลวัต รของปั ญ หาสุข ภาพ
ประชากรโลก
2. ทุกวันนี ้ โลกไร้พรมแดน การเดินทางเข้ าออกระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างเสรี ขอให้ ท่าน
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการไร้ พรมแดนกับปั ญหาโรคภัยที่เกิดขึ ้น รวมทั ้งปั ญหาความมัน่ คง
(Security)
3. การบริ หารงานสาธารณสุขระหว่างพรมแดนในมุมมองสุขภาพโรคกับสุขภาพระหว่าง
ประเทศมีวิธีการแตกต่างกันอย่างไร
4. ในปั จจุบนั ทิศทางการค้ า การลงทุนสัมพันธ์กบั สุขภาพประชากรโลกอย่างไร
5. ประเทศไทยมีนโยบายการบริหารงานสาธารณสุขอย่างไรในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
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