
ผลการศึกษา

“โครงการศกึษา สรุปบทเรียนและติดตามผลเพื่อพัฒนา

ระบบการถายโอนสถานีอนามยัไปยงัองคกรปกครองสวนทองถิน่



4/30/2009

 ความเปนมาและความสําคัญในการศึกษาฯ

- แผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ตามรัฐธรรมนูญฯ(2540) : กระจายอํานาจ หนาที่ และ

ระบบบริการสาธารณะระหวางรฐักบั อปท.

- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.(2542) บัญญัติตามกม.รฐัธรรมนูญ 

นําไปสูแผนการกระจายอํานาจฯ (2543) และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนกระจายอํานาจฯ (2545)

: ไดกําหนดใหมีกลไกคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขึน้มารับรองการถายโอนสถาน
บรกิารสุขภาพโดยมุงเนนการถายโอนสถานบริการสุขภาพในลักษณะเครือขาย 

- รัฐธรรมนูญฯ (2550) และแผนกํากับการถายโอน (2549)

ยุทธศาสตรระดับประเทศ



4/30/2009

 ความเปนมาและความสําคัญ

-ในสวนการกระจายอํานาจดานสุขภาพ  การถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นรวม 34 ภารกิจ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ภารกจิดานสาธารณสุขถายโอนไปแลว  
7 ภารกิจ  คงเหลือ  27 ภารกิจ (แผนฯ1) ปจจุบนัในป 2551 เริ่มแผนฯ2กําหนดการถายโอน 
สอ.ไป อปท.ที่มีความพรอม

ยุทธศาสตรระดับประเทศ

การรับรูถึงสถานการณและเงื่อนไขการดําเนินงาน  ตลอดจนประสบการณและการเรียนรู

ของบุคคล   กลุมบุคคล  และองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของ ในกระบวนการของโครงการดังกลาว
เปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนเงื่อนไขและกระบวนการสําคัญที่กําหนดความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพของการกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น



4/30/2009

นํามาสูการศึกษา
จากเดิมช วงริเริ่มการถายโอนสอ.จํานวน30 แหง 

ผานกระบวนการประเมินความพรอม
ถายโอนจริง 22 แหง ในการศึกษา สรุปบทเรียน 

ติดตามผลการถายโอนฯในครั้งนี้ 
เริ่มตนศึกษาสอ.ที่ถายโอนแลวจํานวน 22 แหง 14 อบต. 4 ทต.

และพื้นที่ยังไมถายโอนจํานวน 8 แหง



สวรสสวรส..  ไดรบัมอบหมายใหประเมินผลการทดลองการถายโอนสถานไดรบัมอบหมายใหประเมินผลการทดลองการถายโอนสถาน
บรกิารสาธารณสขุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรกิารสาธารณสขุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรณีศึกษากรณีศึกษา
การถายโอนสถานอีนามัยไปองคการบรหิารสวนตําบลและเทศบาลการถายโอนสถานอีนามัยไปองคการบรหิารสวนตําบลและเทศบาล   
ตามคําสัง่กระทรวงสาธารณสขุตามคําสัง่กระทรวงสาธารณสขุ   715/2549715/2549  คณะกรรมการกําหนดคณะกรรมการกําหนด
กลไกกลไก   กระบวนการกระบวนการ  หลักเกณฑหลักเกณฑ   และวธิีประเมินความพรอมองคกรและวธิีประเมินความพรอมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรบัการถายโอนสถานอีนามัยปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรบัการถายโอนสถานอีนามัย   มีคําสัง่ที่มีคําสัง่ที่   
1/25491/2549  มอบมอบ  สวรสสวรส..  ทําหนาที่ศึกษาและพัฒนาระบบการทําหนาที่ศึกษาและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลและถอดบทเรยีนจากการทดลองเรือ่งการถายโอนประเมินผลและถอดบทเรยีนจากการทดลองเรือ่งการถายโอน
สถานอีนามัยใหแกสถานอีนามัยใหแก   อปทอปท .. ((อนกุรรมการชุดที่อนกุรรมการชุดที่   3)3)

สวรสสวรส..  มอบหมายมอบหมาย   ออ ..สมพันธสมพันธ  เตชะอธิกเตชะอธิก   เปนผู วิจัยหลักในการเปนผู วิจัยหลักในการ
ทําการศึกษานี้ทําการศึกษานี้



วัตถุประสงควัตถุประสงค

ศึกษาก ารจัดตั้ งก ลไกศึกษาก ารจัดตั้ งก ลไก   และก ารดํ า เนินงานถ า ย โอนและก ารดํ า เนินงานถ า ย โอน
ที่ เ กิ ดขึ้ นจริงที่ เ กิ ดขึ้ นจริง   เทียบกั บหลัก ก ารที่ มีก า รกํ าหนดไวเทียบกั บหลัก ก ารที่ มีก า รกํ าหนดไว
ศึกษาผลที่ เ กิ ดขึ้ นจากก ารถ า ย โอนศึกษาผลที่ เ กิ ดขึ้ นจากก ารถ า ย โอน
สรุปบทเรียนที่ ได รับจากก ารถ า ย โอนสรุปบทเรียนที่ ได รับจากก ารถ า ย โอน
จัดทํ าข อ เสนอแนะเชิ งนโยบายจัดทํ าข อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย   และขอ เสนอแนะและขอ เสนอแนะ
เชิ งกลไกเ ชิ งกลไก



Input
‐ นโยบาย

‐ กฎหมาย 
กฎระเบียบที่ 
เกี่ยวของ

‐ การถายโอน

งาน เงนิ คน วัสด ุ 
อุปกรณ สถานที่

Process
‐การเตรียมความพรอม : โครงสราง กระบวนการ
‐ การมีสวนรวม
‐สรุปบทเรียนโดย AAR
1)สิ่งที่คาดหวัง (ภูมิหลังทางความคิด)

2)ความเปนจริง (กระบวนการ)

3)ทําไมแตกตาง (ความเปลี่ยนแปลง)

4)วิธีการแกไข / ทางเลือกใหม

Product
‐ รูปแบบการถายโอน
‐ระบบการถายโอนฯ
1)ระบบใหญ – ยอย
2)ปฏิสัมพันธ
3)บทบาทหนาที่
4)ความสมดุล
5)การเปลี่ยนแปลง

Output
1) กระบวนทัศน
2) นโยบาย  ยุทธศาสตร
3) การบริหารจัดการ
4) ประสิทธิภาพการจัดการงาน  เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยี
5) ธรรมาภิบาล (นิติธรรม  คุณธรรม  รับผิดชอบ  โปรงใส  คุมคา)
6) ความพึงพอใจ
7) ระบบบริการสุขภาพ

กรอบแนวคิดในการศกึษา



วิธีก า รศึกษาวิธีก า รศึกษา
ระยะเวลาระยะเวลา  ::  กันยายนกันยายน  25502550--  ตุลาคมตุลาคม  25512551
Quanlitative :Quanlitative : indepth interview, focus groupindepth interview, focus group
Quantitative : QuestionaireQuantitative : Questionaire
ประเด็นหลักในการประเมินประเด็นหลักในการประเมิน  

1.1.  บริบททั่วไปบริบททั่วไป  กอนการถายโอนกอนการถายโอน

2.2.  การติดตามการถายโอนการติดตามการถายโอน

--  การดําเนินงานจริงเมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงานจริงเมื่อเทียบกับแผน

--  การเปลี่ยนแปลงการบรหิารงานการเปลี่ยนแปลงการบรหิารงาน  ((บุคลากรบุคลากร,, งบประมาณงบประมาณ  และพัสดุและพัสดุ,,  กิจกรรมกิจกรรม,,  ความความ
เชื่อมโยงของระบบบริการเชื่อมโยงของระบบบริการ))

3.3.  ผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น

-- ผลงานบริการผลงานบริการ

-- ความคิดเหน็ของผูที่เกี่ยวของความคิดเหน็ของผูที่เกี่ยวของ  ((ประชาชนประชาชน  จนทจนท..สอสอ..  อบตอบต..  สสจสสจ..  สสอสสอ..  รพรพ..  สอสอ..อื่นอื่น))



ภาค จังหวัด สอ. อบต./ทต.

กลาง 1.กาญจนบุรี 1.เฉลิมพระเกียรติ 1. วังศาลา

2. สมุทรสงคราม 2.บานปรก 2.บานปรก

3.เพชรบุรี 3.บานหมอ 3.บานหมอ

4.ราชบุรี 4.บานฆอง 4.บานฆอง

5.บานโกรกสิงขร 5.ดานทบัตะโก

5.ลพบุรี 6.เขาสามยอด 6. ทต.เขาสามยอด

6.อยุธยา 7.บางนมโค 7.บางนมโค

7. ปทมุธานี 8.บึงยี่โถ 8. ทต.บึงยี่โถ

8. สระแกว 9. คลองหินปนู 9. คลองหินปนู

10.คลองตาสูตร 9. คลองหินปนู

11.นาคันหัก 10.พระเพลิง



ภาค จังหวัด สอ. อบต./ทต.

เหนือ 9. อุทัยธานี 12. หาดทนง 12. หาดทนง

10. ตาก 13. บานวังหวาย 13. วังหมนั

11. กําแพงเพชร 14.บานบอทอง 13. วังแขม

15. วังแขม 13. วังแขม

12. ลําปาง 16.ลําปางหลวง 14.ลําปางหลวง

อีสาน 13.บุรีรัมย 17.บานหนองตาเยาว 15.หนองแวง

18.บานหนองหวา 16.หนองหวา

14. อุดรธานี 19.นาพู 17.นาพู

ตะวันออก 15. จันทบุรี 20.เกาะขวาง 18.เกาะขวาง

ใต 16. นครศรีธรรมราช 21.ปากพูน 19. ปากพูน

22.บานศาลาบางปู 19. ปากพูน



ผลการศึกษาผลการศึกษา



คณะกรรมการกระจาย
อํานาจระดับชาติ

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
มหาดไทย

กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น

คณะอนุกรรมการ
พัฒนากลไกและ

กระบวนการสนบัสนนุ
การถายโอนฯ

*ระดับชาติ

กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) และ

สํานักนโยบายและยทุธศาสตร (สนย.)

ผูวาฯ/ทองถิ่น
จังหวัดรวมเปน
คณะอนุกรรมกา
รสงเสรมิการถาย
โอนระดบัจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อ
บริหารการ      
ถายโอนฯ

รมต.วาการ สธ.
เปนประธาน*ระดับกระทรวง

คณะกรรมการกลไก
กระบวนการหลักเกณฑ
และวิธีประเมินความ

พรอม

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักเกณฑ 
เงื่อนไข/ระบบ/
การประเมินความ
พรอมในการถาย

โอนฯ

คณะอนุกรรม 
การศึกษาและ
พัฒนาระบบการ
ประเมนิผลและ
ถอดบทเรียน

-กําหนดนโยบาย       
-ประสานงานกบั
อปท.และ
สาธารณสุข                               
-สนับสนนุ
งบอดุหนุน

-กําหนด
นโยบาย  
-ประสานงาน

หนวยงานหลักในการประสานงาน

-กําหนดหลักเกณฑฯ 
แนวทาง ขัน้ตอน 
วิธีการดําเนนิการการ
จัดตัง้อนฯุ และการ
บรหิารแผนปฏิบัตกิารฯ   
-ประสานงานกบัอปท.
สาธารณสุข
-สนับสนนุงบอุดหนุน

- กําหนดนโยบาย      
-แตงตั้งคณะกรรมการ
 กลไกฯ
- ประสานงาน

ดานระบบโครงสรางกลไก/กระบวนการถายโอนสถานีอนามัย

ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2



สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอําเภอ

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสถานีอนามัย ถายโอน/ไมถาย

โอน

- ผูวาฯ เปนประธาน
- สสจ.เปนเลขาฯ
- คก.18 คน (กําหนดนโยบายและ
แนวทางการบรหิาร ประเมินความ
พรอม ตดิตาม กํากบั ประเมินผลหลัง
การถายโอน รายงานตอสวนกลาง
และระดับชาติ

*ระดับภูมิภาค (จังหวัด/อําเภอ)

-ธรรมาภบิาลดีเดน
-มีงบฯดําเนินงานสาธารณสุข
-รวมกองทุน สปสช.
-จัดเวทีประชาคมในหมูบาน
-ประชุมสภาฯขอมติ
-จัดทําแผน นโยบาย งบฯ 
กําหนดโครงสราง กรอบ 
อัตรากาํลังคนเพื่อจัดการงาน
สาธารณสุข

- สมัครใจถายโอน
- อัตราตามตัวไป
- สิทธิประโยชนและความกาวหนา
- ยืดหยุน คลองตวั ราบรื่น และเกดิ
ประโยชนตอประชาชน

- กรณีไมผาน 
ทบทวนปรบัปรุง 
เตรยีมการขอรบั
การประเมินใหม 

*(ทองถิน่)

แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
สงเสรมิการถายโอน
ภารกิจสาธารณสุข
ใหแก องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ระดับ

จังหวัด

แตงตั้งคณะทํางาน
ประเมินความพรอม
และประเมินผลการ
ดําเนินการหลังการ
ถายโอน มี 9 คน

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
-จัดกลุม/ประสานงาน
-ชวยเหลือสนับสนุน
ขอมูลบรหิาร
-กํากับดูแล 
ประเมนิผล

(ตอ)



กลไก

ระดับตางๆ

(ทําใหงาน

ขับเคลื่อน

ไปได)

คณะกรรม

การระดับชาติ

-คณะอนุกรรม
การบริหารการ

ถายโอนฯ

-สวนกลาง(กระทรวง)

-ระดับภูมิภาค
เริ่มจากคณะอนุฯระดับ

จังหวัด และลาสุด
คณะทํางานประเมินความ

พรอมฯ

ระดับภมูิภาค

-ยื่นความจํานง
และการประเมนิ

ความพรอม

ลงนามและ

คําสั่งรับโอน 
อปท.+สอ. ที่
ผานเกณฑ 

อปท.

ไดรับ

เรื่องผาน

การถาย

โอน

ระยะเวลา

(ป พ.ศ.):

ดูความ

สอดคลอง

2545 ส.ค. - กลาง

ต.ค. 50

ปลายก.ย. - 

กลางพ.ย. 50

-ลงนาม

 พ.ย. 50

-คําสั่งรับโอน 

มี.ค. 51

กลาง

มิ.ย.51

สรุปไดวา  กลไกทั้งหมดขับเคลื่อนไปดวยความราบรื่นพอสมควร และเปนไปตามแผน แตยังพบวามีกลไกทั้ง

ระดับสวนกลาง และระดับจังหวัดที่ยังพบปญหาการทาํงานไดไมเตม็ที ่มีปญหาเนื่องดวยระยะเวลาจํากัด การสื่อสารมี

ปญหา และความเหมาะสมของรูปแบบกระบวนการการเตรียมความพรอมที่ยังคงตองจัดปรบั สงผลใหหลายพื้นที่รอ

คอย  ถายโอนไปแลวเปลี่ยนใจมีการขอยายกลับ และมีการขอโอนกลับไปกลับมา เปนตน

กลไก:ความสัมพันธกับแผน/ระยะเวลาการดําเนินการถายโอน

จัดตั้งกลไก เตรียมความพรอม+ตัดสินใจ รับโอน รูผลถายโอน



กลไก ระยะเวลา ขอคนพบ

1.ระดับชาติ
(คณะกรรมการกระจาย
อํานาจ)

2545 จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบรหิารการถายโอน 
รมต.สธ. เปนประธาน

2.สวนกลาง 2549 แตงตั้งคณะกรรมการกลไก กระบวนการ หลักเกณฑและวิธี
ประเมินความพรอม มีคณะอนุกรรมการ 3 คณะ และทั้ง 3
คณะดังกลาวกาํหนดให สพกส. และสนย.เปนหนวยงานใน
การประสานงานหลักในการถายโอน

3.ภูมิภาค
(จังหวัด/อําเภอ/ทองถิ่น)

ส.ค.-ต.ค.50 -จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวดั(แตงตั้งโดย คก.
ระดบัชาต)ิและระดับจังหวัด สรรหา(ส.ค.50, ผูวาฯออกคําสั่ง 
ส.ค.50,สําเนาคาํสั่งใหกระทรวง ส.ค.)

- คณะอนุกรรมการสงเสริม
การถายโอนฯระดับจังหวัด

ปลายส.ค. 50 ประชุมคณะอนุกรรมการฯระดบัจงัหวัด

ปลาย ก.ย.
50

แจง อปท.ยื่นความจํานงขอรับการถายโอน และประชุมชี้แจง 
อปท.ที่เกีย่วของ และแจง สถานอีนามัย และประชุม
ผูเกีย่วของเตรยีมความพรอมถายโอน

-ทองถิ่น

- จังหวัด

กลาง          
ต.ค. 50

- อปท.ชี้แจงทุกระดับ(ในองคกร ชุมชนและนําเขาที่ประชุมสภา)
- อปท.และจนท.สอ.ยื่นความจํานงโอนยาย 
-แตงตั้งคณะทํางานประเมินความพรอมฯ

- คณะทํางานประเมินความ
พรอมและประเมินผลฯ

ปลาย   ต.ค. – 
กลาง พ.ย. 50

- ประเมินความพรอม 
- จังหวัดรวบรวมเรื่องสงใหกระทรวงสาธารณสุข

30 พ.ย. 50 รับโอน อบต.+สอ. ที่ผานเกณฑประเมินความพรอม 5



ดานผลผลิต: รูปแบบการถายโอนแบงเปน 4 รูปแบบ
สถานีอนามัย บุคลากร

รูปแบบที่/ผลทีเ่กิดขึ้นโอนมาหมด โอนมาไมหมด

•โอนทกุแหง 1

(5 สอ.)

2

(9 สอ.)

1. มีเอกภาพ

2. ลักลั่นในการบริหาร

บุคลากร

3. บริหารแบบ 2 ระบบ 
(องคกร)

4. เหมือนรูปแบบที่ 2และ 3

•โอน
ไมทุกแหง

3

(5 สอ.)

4

(3 สอ.)

 แตละรูปแบบมีผลตอการบริหารจัดการงาน เงิน คน วัสดุแตกตางกัน หาก  ผูนํามี
วิสัยทัศน เปนนักบริหารจัดการ การถายโอนก็ราบรื่น และขับเคลื่อนไปได



 ดานกระบวนทัศน
เห็นคุณคา ความสําคัญของการถายโอนและมีผลราบรื่น
การมีสวนรวมระหวาง อปท. สอ. อสม. ประชาชน ดีขึ้น
มีการประสานงานเครือขายสุขภาพที่มีอยูแลวอยางตอเนื่อง

 ดานนโยบายและยุทธศาสตร
มีการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร แผนกิจกรรมการพัฒนาดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เปนแบบอยางของการถายโอนภารกิจสาธารณสุข มีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

ผลที่เกิดขึ้นตอประชาชน สอ. และอปท.



 ดานการบริหารจัดการงาน เงนิ บุคลากร ทรัพยสิน 
วัสด ุและเวชภัณฑ

ใหอิสระในการบริหารจัดการงานของสถานีอนามัย
เหมือนเดิม

มีการตรวจสอบ และทําบัญชีทรัพยสิน พัสดุ ครุภัณฑ 
มีการสงมอบเรียบรอย

ดานประสิทธภิาพการใหบริการดานสุขภาพของประชาชน
การใหการบริการดานสุขภาพกับประชาชน เปรียบเทียบ
กอนและหลังการถายโอน ความพึงพอใจตอมาตรฐาน
การใหบริการของ สอ. อยูในระดับที่ดีขึ้นเล็กนอย

ผลที่เกิดขึ้นตอประชาชน สอ. และอปท. (ตอ)



ภาพกิจกรรมหลังการถายโอน

พัฒนาถนนประชาสัมพันธไขเลือดออก     พนยุงลาย

บริการตรวจสุขภาพประชาชน



 ปญหา อุปสรรคในการถายโอนฯ
ระดับนโยบาย

• ความชัดเจนของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขในการถายโอนฯ 
“การกระจายอํานาจดานสุขภาพสูทองถิ่น”ขาดความเปนเอกภาพ 

ทําใหเกิดความชะงักงัน

ระดับบริหาร

• การตัดสินใจและสั่งการโดยผูบริหารสวนกลางและทองถิ่นยังไมชัดเจน   
ไมเปนลายลักษณอักษรและสื่อสารไมรวดเร็ว

• อัตรากําลังคน หรือบุคลากรมีความยุงยากในการโอนยาย มีความลาชา         
จนท.บางแหงขอโอนกลับ



 ปญหา อุปสรรคในการถายโอนฯ
ระดบัปฏบิตัิ

• การปรับตัวเขาสูความสัมพันธใหมยังพบปญหา 
หนวยงานตนสังกัดมีแนวโนมจะตัดขาด  

• การปรับระบบงานเกาสูระบบงานใหมทั้งระบบ 
ดานงาน เงิน คน กําลังประสบปญหาระยะแรก 
(หนังสือสั่งการ ใบเสร็จ การเบิกจาย คูสัญญา
กับ สปสช. เปนตน)

• ภารกิจของบุคลากรมากขึ้น แตบุคลากรในการ
ใหบริการไมเพียงพอ



ระดับปฏิบัติ (ตอ)
• ความไมมัน่คงในตาํแหนงของลูกจางและจนท.สอ.

:   การจดัจางตอ การเลื่อนขัน้ การเสียสิทธิใ์น
การปรบัเปลีย่นตําแหนง ใบประกอบวชิาชีพ
และการมอบอํานาจรักษาพยาบาล 

 ปญหา อุปสรรคในการถายโอนฯ



ขอเสนอแนะ
• เชิงนโยบาย

1) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยควรมีนโยบายที่ชัดเจน มี
เอกภาพ มีกระบวนการที่ใหทุกฝายมีพันธะสัญญา มีการเตรียมการกอน
ถายโอน สอ. โดยมีเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการ

2) ในการถายโอนที่อยูภายใตหนวยงานของระบบราชการยังมีขอจํากัดใน

การทํางานทั้งระเบียบกฎเกณฑ และวัฒนธรรมในการทํางาน ควรใหมีการ

จัดตั้งศูนยประสานงานการถายโอนสอ. โดยอาจยกฐานะจากกลุมสนับสนุน

และพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (สพกส.) ใหเปนองคกรอิสระ
อิสระไมอยูภายใตทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข อาจอยู

ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี  เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่ตองริเริ่ม

สรางสรรคใหมๆ



ขอเสนอแนะเชงินโยบาย (ตอ)

3) สวนกลางควรมีการจัดประชาสัมพันธโดย
เนนคุณคา อุดมการณและผลดีของการ

ถายโอนสถานีอนามัยไปองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อเผยแพรสูสาธารณะ 
และในระดับพื้นที่



ขอเสนอแนะระดับพืน้ที่ ตอ อปท.และสอ.
1) ในกระบวนการเตรียมความพรอมในการ

ถายโอน ควรใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ทั้งสอ. อปท. และ
ประชาชนในพื้นที่  โดยมีการจัดเวทีมี
รูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับกลุมคน

ตางๆ



ขอเสนอแนะตอ อปท. และสอ. (ตอ)

2) อปท.ควรสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเนนการมีสวนรวมจากสวน
วิชาการ สวนราชการ ภาคประชาชน และการเมืองทองถิ่น 
รวมทั้งจัดใหมีระบบและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ในชุมชน เพื่อสรางความรูและความเขาใจรวมกันอยาง
ถูกตอง ในการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคน

ในพื้นที่



ขอเสนอแนะตอ อปท.และสอ. (ตอ)

3) อปท.ควรรวมมอืกบั สปสช. และภาค
ประชาชน ในการดําเนินการจัดการดาน
สุขภาพอยางเปนระบบ โดยมกีลไกการ
ดําเนินงานพัฒนาสุขภาวะในทองถิน่



ขอเสนอแนะระดบัจังหวัดและอําเภอ 

1) จัดตั้งกลไกทางวิชาการที่มีสวนรวมจากทุกฝาย เพือ่ติดตามหนุน
เสริมการถายโอน

2) สสจ.และ  สสอ.สนับสนุนและประสานงานใหเจาหนาที่ไดมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ ไมตัดขาดความรับผิดชอบในระบบบริการ
สุขภาพแบบเดิม มีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

3) กระบวนการเตรียมความพรอมในการถายโอน ควรมี
กระบวนการชี้แจง สรางความเขาใจตอทุกฝายใหเพียงพอ 
ระหวางและหลังการถายโอนควรมีการสรุปบทเรียน สรางใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน



ขอเสนอแนะการวิจัยและพัฒนา มีดังตอไปนี้
1) การศึกษาเปรียบเทียบ สอ.ที่ถายโอนและไมถายโอนและประเมินผลความสําเร็จ

ขอจํากัดของการถายโอน

2) ศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร ยุทธวิธีการกระจายอํานาจสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบท

ของแตละพื้นที่และมีความหลากหลายที่เลือกได

3) ศึกษายุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนในการกระจายอํานาจสูทองถิ่น

4) แนวทางการพฒันาบทบาทของผูบริหารทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการการถายโอน

5) พัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานในการบริการสาธารณสุขของทองถิ่น

6) ศึกษาความสัมพันธทางการเมือง อํานาจ ผลกระทบตอระบบสุขภาพของประชาชน



ขอบคุณครับ


