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ทิศทางแผนการกระจายอํานาจทิศทางแผนการกระจายอํานาจทศทางแผนการกระจายอานาจทศทางแผนการกระจายอานาจ
 จะมองทิศทางขางหนาได ตองทบทวนสถานการณของการดําเนินงานของแผนการจะมองทิศทางขางหนาได ตองทบทวนสถานการณของการดําเนินงานของแผนการ

ํ ัํ ั 11 ัั 22 ี่ ี ่ กระจายอํานาจ ฉบับ กระจายอํานาจ ฉบับ 1 1 และ ฉบับ และ ฉบับ 2 2 ทีผานมาทีผานมา
 แผน แผน 11  ::  กสธกสธ..  กระจายอํานาจรูปแบบการมอบอํานาจ กระจายอํานาจรูปแบบการมอบอํานาจ ((Delegation) Delegation) เปนการเปนการ

่ ่ ่่ ่ ่โอนการดําเนินการและความรับผิดชอบในเรื่องที่กําหนด ใหแกหนวยงานที่มีโอนการดําเนินการและความรับผิดชอบในเรื่องที่กําหนด ใหแกหนวยงานที่มี
อิสระ  ที่ผานมาทําไดเพียงหนึ่งโรงพยาบาลเทานั้น คอื โรงพยาบาลบานแพว อิสระ  ที่ผานมาทําไดเพียงหนึ่งโรงพยาบาลเทานั้น คอื โรงพยาบาลบานแพว 

((องคการมหาชนองคการมหาชน))
 สวนรูปแบบคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ สวนรูปแบบคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ((กสพกสพ..) ) มีการทดลอง มีการทดลอง 1010 จังหวัด จังหวัด 

แตมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากแตมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก Functional Board Functional Board เปน เปน Advisory Advisory 
Board Board และไมไดดําเนินการในนโยบายดังกลาวตอและไมไดดําเนินการในนโยบายดังกลาวตอ

 แผน แผน 22  : : มีถายโอนสอมีถายโอนสอ..//รพรพ..สตสต..3939  แหงไปสังกัด แหงไปสังกัด อปทอปท..
 มีการถายโอนภารกิจดานสาธารณสขมีการถายโอนภารกิจดานสาธารณสข 77 จากจาก 3434 ภารกิจภารกิจ มการถายโอนภารกจดานสาธารณสุข มการถายโอนภารกจดานสาธารณสุข 77 จาก จาก 3434  ภารกจภารกจ



การประเมินแผนการประเมินแผน 11 และ แผนและ แผน 22การประเมนแผน การประเมนแผน 1 1 และ แผน และ แผน 22

้้ ่ ไ ่ ไ  หากเนือหา หากเนือหา (Policy content) (Policy content) ทเีขียนไวในแผน ทเีขียนไวในแผน 11 และ แผน และ แผน 2 2 
เขียนไวดี แตเขียนไวดี แตกสธกสธ..ไมทําตามเนื้อหาที่เขียนไวในแผน จะทําใหเกิดผลไมทําตามเนื้อหาที่เขียนไวในแผน จะทําใหเกิดผล
ลัพธตอประชาชนอยางไรลัพธตอประชาชนอยางไร

 หากมองมมกลบั หากแผนเขียนไวไมดี และหากมองมมกลบั หากแผนเขียนไวไมดี และกสธกสธ ไมทําตามแผน ทําใหไมทําตามแผน ทําให หากมองมุมกลบ หากแผนเขยนไวไมด และหากมองมุมกลบ หากแผนเขยนไวไมด และกสธกสธ..ไมทาตามแผน ทาใหไมทาตามแผน ทาให
ผลลัพธสุขภาพของประชาชนเปนดังเชนที่เห็นอยูในปจจุบันผลลัพธสุขภาพของประชาชนเปนดังเชนที่เห็นอยูในปจจุบัน

้้ แลวแผน แลวแผน 3 3 จะเขียนอยางไร เชน เขียนเนื้อหาโดยไมเนนเรื่องการถายจะเขียนอยางไร เชน เขียนเนื้อหาโดยไมเนนเรื่องการถาย
โอน แตเนนรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางสาธารณสุขและทองถิ่นโอน แตเนนรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางสาธารณสุขและทองถิ่นู ุู ุ
ซึ่งตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอวาทํางานรวมกัน และทองถิ่นมีซึ่งตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอวาทํางานรวมกัน และทองถิ่นมี
อํานาจในการตัดสินใจอํานาจในการตัดสินใจ//มอบนโยบายมอบนโยบายอานาจในการตดสนใจอานาจในการตดสนใจ//มอบนโยบาย มอบนโยบาย 



แนวโนมการกระจายอํานาจใหทองถิ่นแนวโนมการกระจายอํานาจใหทองถิ่นแนวโนมการกระจายอานาจใหทองถนแนวโนมการกระจายอานาจใหทองถน

 ่ ่ ไ ่ ่ ไ หากมองมุมการถายโอนสถานพยาบาล หากมองมุมการถายโอนสถานพยาบาล : :   ทองถินบางแหงเริมไมอยากทองถินบางแหงเริมไมอยาก
รับถายโอนรับถายโอน

 หากมองมุมการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หากมองมุมการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค : : ทองถิ่นบางแหงทําอยูทองถิ่นบางแหงทําอยู
แลวแตอาจเนนเรื่องการจัดการขยะแลวแตอาจเนนเรื่องการจัดการขยะ//สิ่งแวดลอม การดแลใหประชาชนสิ่งแวดลอม การดแลใหประชาชนแลวแตอาจเนนเรองการจดการขยะแลวแตอาจเนนเรองการจดการขยะ//สงแวดลอม การดูแลใหประชาชนสงแวดลอม การดูแลใหประชาชน
ไดรับวัคซีนพื้นฐาน ทองถิ่นอาจตีความหมายของการสงเสริมสุขภาพไดรับวัคซีนพื้นฐาน ทองถิ่นอาจตีความหมายของการสงเสริมสุขภาพ

แตกตางจาก แตกตางจาก กสธกสธ..
 มองคําวาอํานาจ คือ มองคําวาอํานาจ คือ ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ หมายถึงกระจายความรับผิดชอบหมายถึงกระจายความรับผิดชอบ

ใหทองถิ่นเพื่อแบงเบาภาระของราชการสวนกลางใหทองถิ่นเพื่อแบงเบาภาระของราชการสวนกลาง



ทิศทางทิศทางทศทางทศทาง

 แผน แผน 3 3 : : ควรเขียนใหชัดเจนวารูปแบบการทํางานรวมกันระหวางควรเขียนใหชัดเจนวารูปแบบการทํางานรวมกันระหวาง
สาธารณสุขและทองถิ่นเปนอยางไร เชน กองทุนสุขภาพตําบล ผูบริหารสาธารณสุขและทองถิ่นเปนอยางไร เชน กองทุนสุขภาพตําบล ผูบริหาร
ทองถิ่นมีสิทธิมอบนโยบายในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่ทองถิ่นมีสิทธิมอบนโยบายในการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่

 เขตสขภาพเขตสขภาพ :: 1212 พวงบริการสขภาพพวงบริการสขภาพ กสธกสธ ควรควรปรับปรับ service planservice plan เขตสุขภาพ เขตสุขภาพ : : 1212 พวงบรการสุขภาพ พวงบรการสุขภาพ กสธกสธ..  ควรควรปรบ ปรบ service plan service plan 
เปน เปน Public Health Service Plan Public Health Service Plan ซึ่งรวมงาน สงเสริม ซึ่งรวมงาน สงเสริม 
ป ั ั ฟ ฟ ิใ   ี  ั  ั้ป ั ั ฟ ฟ ิใ   ี  ั  ั้ปองกัน รักษา ฟนฟู มิใชแตเพียงงานดานการรักษาพยาบาลเทานัน และปองกัน รักษา ฟนฟู มิใชแตเพียงงานดานการรักษาพยาบาลเทานัน และ
คณะกรรมการตองประกอบดวยผูแทนของคณะกรรมการตองประกอบดวยผูแทนของอปทอปท..ดวยดวย


