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คาํถามการวจิยั

 บุคลากร สอ.ทีถ่่ายโอนและบุคลากร อบต.ทีร่ับโอนมคีวามพงึพอใจต่อ

การถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่ อบต.หรือไม่ อย่างไร 

 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุข

ให้แก่ อบต.หรือไม่ อย่างไร



วตัถุประสงค์

 เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรสาธารณสุขทีถ่่ายโอนและ

บุคลากร อบต.ทีร่ับโอนต่อการถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่ อบต.

 เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากการถ่ายโอนบุคลากร

สาธารณสุขให้แก่ อบต.



ขอบเขตการวจิยั

 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ

 ประเมนิความพงึพอใจและผลกระทบต่อการถ่ายโอน สอ.ทีส่มคัรใจใน

การถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่ อบต.แห่งหนึ่ง 

 การถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขครั้งนีเ้ป็นการถ่ายโอนมากกว่ากรอบ

อตัรากาํลงับุคลากรเดมิ โดยมกีารย้ายเจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขมา

เพือ่การถ่ายโอน 1 ตาํแหน่ง 

 ดาํเนินการเกบ็ข้อมูลภายหลงัการถ่ายโอนไปแล้วนาน 15 เดอืน



วธิีการดาํเนินงานวจิยั

 เกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลกึ  (In-depth Interview)  

และการสืบค้นจากเอกสารรายงานทีเ่กีย่วข้อง โดยคาํนึงถงึหลกัสามเส้า 

(Triangulation)

 เกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างวนัที ่15 มนีาคม ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2552 

 เลอืกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงผู้ทีส่ามารถให้ข้อมูลสําคญั (key 

informants) โดยผู้วจิยัคาํนึงถงึความสัมพนัธ์ของผู้ให้ข้อมูลกบัการได้

คาํตอบทีด่สีอดคล้องกบัคาํถามการวจิยั



วธิีการดาํเนินงานวจิยั

คาํถามการวจิยั 1) ความพงึพอใจของบุคลากรต่อการถ่ายโอนบุคลากร

สาธารณสุขให้แก่ อบต. ผู้ให้ข้อมูลสําคญั จาํนวน 10 คน 

 บุคลากรสถานีอนามัยทีถ่่ายโอน จาํนวน 5 คน 

    บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลทีร่ับโอน จาํนวน 5 คน



วธิีการดาํเนินงานวจิยั

คําถามการวิจัย 2) ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อมีการถ่ายโอน

บุคลากรสาธารณสุขให้แก่ อบต. ผู้ให้ข้อมูลสําคญั จาํนวน 26 คน 

 ประชาชนในพืน้ทีท่ีถ่่ายโอน จาํนวน 10 คน

 ตวัแทนอาสาสมคัรประจาํหมู่บ้าน (อสม.) จาํนวน 2 คน  

 ตวัแทนชมรมผู้สูงอายุของ สถานีอนามยัทีถ่่ายโอน จาํนวน 2 คน 

 และครูอนามยั / พระภกิษุ / ผู้ใหญ่บ้าน จาํนวนอย่างละ 2 คน จาํนวน 6 คน



วธิีการดาํเนินงานวจิยั

คาํถามการวจิัย 2) ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อมีการถ่ายโอนบุคลากร

สาธารณสุขให้แก่ อบต. ผู้ให้ข้อมูลสําคญั      จาํนวน 26 คน 

 บุคลากรสถานีอนามยัในเขตตาํบลเดยีวกบั สอ.ทีถ่่ายโอน             จาํนวน 2 คน 

 บุคลากรสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.)ในอาํเภอเดยีวกบั สอ.ทีถ่่ายโอน จาํนวน 2 คน 

 บุคลากรโรงพยาบาล (รพ.)ในอาํเภอเดยีวกบั สอ.ทีถ่่ายโอน             จาํนวน 4 คน 

 บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.)                                   จาํนวน 8 คน



เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 ผู้วจิยั 

 เครื่องบันทกึเสียง 

 เอกสารรายงานทีเ่กีย่วข้อง 

 แบบการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

โดยกาํหนดโครงสร้างคาํถามสําคญั

ทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เพือ่ให้ได้คาํตอบ

สําหรับคาํถามการวจิยัทีต่้องการ 

โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ



การวเิคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content analysis) 

 1) Open Coding 

ระดมข้อมูลและจดักลุ่มข้อมูลตามประเดน็คาํถามการวจิยั ผู้อ่าน
ข้อความในแบบบันทกึจาํนวน 2 คน โดยผู้อ่านข้อความต่างคนต่างอ่าน
เพือ่ตดิป้ายรหัสคนละ 2 ครั้ง 

2) Axial Coding 

กรองหาประเดน็สําคญัและหาความเชื่อมโยงของประเดน็ โดยนํา
ทฤษฎมีาเป็นแนวทางการวจิยั จดัแสดงข้อมูลโดยใช้ระบบรหัส 

3) Selective Coding

มองหาความน่าจะเป็น อธิบาย ชุดความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ
อธิบายที่เป็นไปได้และน่าเชื่อถือ สามารถอธิบายภาพทั้งหมดเพื่อตอบ
คาํถามการวจิยั โดยทบทวนบทสรุปการวจิยัจากผู้เชี่ยวชาญ 



ผลการวจิยั

บริบทพืน้ทีศ่ึกษา

 พืน้ทีศ่ึกษาอยู่ในเขตอาํเภอเมอืง 

 เป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลชั้น 3 

 ม ีสถานีอนามยั 2 แห่ง  

 สถานีอนามยัทีไ่ม่ถ่ายโอน  

 สถานีอนามยัทีถ่่ายโอน



ผลการวจิยั

บริบทพืน้ทีศ่ึกษา

 สถานีอนามยัทีถ่่ายโอน มบีุคลากรสาธารณสุข 5 คน 

 หัวหน้าสถานีอนามยั 

 นักวชิาการสาธารณสุข   

 เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข 

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน



ผลการวจิยั

1.1 บุคลากร สอ. ทีถ่่ายโอนมคีวามพงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 ระบบบริหารจดัการของ อบต. ทีร่วดเร็ว ลดขั้นตอน มอีสิระ และมอีาํนาจ
ตดัสินใจในการบริหารจดัการงาน สภาพแวดล้อมการทาํงานของ สอ.ที่
สะดวกสบายขึน้ 

        “ กจิกรรมต่างๆ เราสามารถคดิเองได้ทาํเองได้ การสนับสนุนการจัดทาํโครงการขออะไรไป อบต.จะ

สนับสนุนให้ ไม่เหมือนระบบ สสจ. มันช้ามาก”   (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน) 

“สภาพการทาํงานน่าทาํงานมากขึน้มีแอร์คอนดชิัน อบต.มีงบให้เราปรับปรุงให้มีบริการทนัตกรรมโดยมีงบ 
1 ล้านบาท” (เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข)

“หนังสือราชการต่างๆ สอ.จะได้รับเพราะปัจจบุัน อบต.ซื้อแฟกซ์มาให้ ได้งบปรับปรุงอนามัย 2.5 ล้านบาท
จากกรมส่งเสริม”           (หัวหน้าสถานีอนามัย) 







ผลการวจิยั

1.1 บุคลากร สอ. ทีถ่่ายโอนมคีวามพงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 ความก้าวหน้าในงาน อบต. มีหลักเกณฑ์และระเบียบในการศึกษาต่อที่ชัดเจน 

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถอนุมตัไิด้ทีส่ํานักงานท้องถิน่จงัหวดั 

“ เราสามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้โดย อบต. พจิารณาสามารถทาํวิชาการโดยส่งผลงานและสัมภาษณ์ได้ทุก

เดือน ซึ่งพิจารณาจบที่ ก. จังหวัด ความก้าวหน้าในอาชีพสามารถไปได้หมดใน อบต. ถ้ามีวุฒิตามตําแหน่ง 

และ อบต. มีทุนให้เรียนปริญญาโท”  (หัวหน้าสถานีอนามัย)





ผลการวจิยั

1.1 บุคลากร สอ.ทีถ่่ายโอนมคีวามพงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 การพจิารณาความดคีวามชอบทีแ่ยกส่วนการพจิารณาจากบุคลากร อบต.
“เรื่องการพิจารณาความดีความชอบทาง อบต. ให้เราพิจารณาจากงบ 6% ของเงินเดือนทุกคนใน

อนามัยให้พจิารณากนัเอง ไม่เอาไปปนกบัเจ้าหน้าที ่อบต. มีโอกาสได้เยอะมากขึน้” (นักวชิาการสาธารณสุข)

  เงนิโบนัสทีไ่ด้รับจาก อบต. มากกว่าทีไ่ด้รับจากกระทรวงสาธารณสุข 
“เงินโบนัส อบต.เราได้เท่าๆกนัคนละ15,000 บาทเท่ากนัๆ โดยเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ 2 เท่าของเงินเดือนกไ็ด้

พอๆ กนักบัเจ้าหน้าที ่สอ.”    (หัวหน้าสถานีอนามัย)



ผลการวจิยั

1.2 บุคลากร สอ.ทีถ่่ายโอนมคีวามไม่พงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 การเลอืกปฏบิัตดิ้านสวสัดกิารในสิทธิข้าราชการของส่วนกลาง

    “เราเคยถามก่อนถ่ายโอนแล้วในเรื่องสิทธิเบิกได้จ่ายตรง ไม่เคยมีใครบอกเราเลยเรื่องนี้ แต่พอถ่ายโอนแล้ว

ถงึได้บอกว่าเราไม่ได้สิทธิจ่ายตรงนะ” (หัวหน้าสถานีอนามัย)

 คาํสั่งล่าช้าและความไม่ชัดเจนของหลกัเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ จากส่วนกลาง 

“ ตอนนี้ย่างเข้าปีที ่2 ของการถ่ายโอนแล้วมันยงัไม่มีอะไรชัดเจนให้เราเลย ยิง่ระบบระเบียบการเงินยงัไม่

ออกมาให้เราเลยว่า ระเบียบเงินบํารุงของ สอ. คณุต้องทาํแบบไหนอย่างไร”   (นักวชิาการสาธารณสุข)













ผลการวจิยั

1.2 บุคลากร สอ.ทีถ่่ายโอนมคีวามไม่พงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 การไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขในพืน้ที่ที่เคยเป็นสายบังคบั
บัญชาของ สอ. 

“ คณะกรรมการติดตามประเมินผลงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) เวลาประชุม พูดว่า สอ.นี้ 
ออกไปแล้วให้ตัดไป เราเสียสิทธิ” (หัวหน้าสถานีอนามัย)

 ใบเสร็จรับเงนิของ อบต.มพีืน้ทีส่ําหรับเขยีนรายการในใบเสร็จเพยีงหนึ่ง

บรรทดัเท่านั้น  
“ใบเสร็จรับเงินไม่สะดวกสําหรับงานบริการสาธารณสุขมีบรรทดัสําหรับการเขยีนรายการเพยีงบรรทดั

เดยีว ต้องเขยีนแทรกเอาเองถ้ามีรายการยาว ๆ”   (เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข)





ผลการวจิยั

1.3 บุคลากร อบต.ทีร่ับโอนมคีวามพงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 ความครอบคลุมของภารกจิสาธารณสุขที่มากขึน้ อบต. สามารถทํางานได้

ครอบคลุมภารกจิด้านสาธารณสุขโดยสามารถกาํหนดนโยบายให้เหมาะสม

กับบริบทในพืน้ที่ของตน แต่ยังคงสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวง

สาธารณสุข



ผลการวจิยั

1.4 บุคลากร อบต.ทีร่ับโอนมคีวามไม่พงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 ภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ของบุคลากร อบต.ในทุกฝ่าย

 ความไม่ชัดเจนในนโยบายการดําเนินงานภายหลังการถ่ายโอนจาก
ส่วนกลาง ทั้งนโยบายของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ภายหลงัจากการถ่ายโอน

“ จะเพิม่งานให้เรามากขึน้  เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง สอ. เราเป็นหัวหน้าพสัดุของ อบต. มันเป็นการ
เพิ่มหน้าที่เรามากขึ้น ซึ่งเราอยากให้เขาทําของเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเงินของเขากับเรามันแยกกัน 

โดยระเบียบ สอ. เขาจะใช้ระเบียบปี 2535 แต่ของเราใช้ระเบียบปี 2538 แต่เราต้องคุมให้เขาด้วย” 
(ผอ.กองคลงั)







ผลการวจิยั

1.4 บุคลากร อบต.ทีร่ับโอนมคีวามไม่พงึพอใจภายหลงัการถ่ายโอน 

 เงนิโบนัสทีบุ่คลากร อบต.ทีร่ับโอนได้รับลดลง 

“แต่กม็ีปัญหาเกีย่วกบัพวกน้อง ๆ ทีถู่กแบ่งโบนัสกม็ีบ่นมา คดิว่าผลอนาคตมันยงัไม่สิ้นสุดมันยงั

ไม่ลงตัว ซึ่งฐานเงินของ อบต.ไม่ได้เพิม่ขึน้อะไรเลย แต่รายจ่ายกต็้องมานั่งคดิกบัของเรา”
(ปลดั อบต.)



ผลการวจิยั

2. ผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายหลงัจากการถ่ายโอนบุคลากร สอ.
ให้แก่ อบต.

 กลุ่มที่ 1 บุคลากรและองค์กรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในระดับ
จงัหวดั ระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบล ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

“ กจิกรรมด้านสาธารณสุขกย็งัเหมือนเดมิ” (บุคลากร สสอ.) 

“ เงินทีเ่กีย่วข้องกบัการบริการโรงพยาบาลทาํงานเหมือนเดมิทุกอย่าง คณะกรรมการของ CUP 
การตรวจนิเทศด้านการเงินโรงพยาบาลจะไม่ได้ตรวจนิเทศ สอ. นี้เหมือน สอ.อื่น” (บุคลากร รพ.)

“ ผลกระทบเราไม่ได้ผลกระทบอะไร เพราะเราต้องรอนโยบายจากส่วนกลางในการสั่งการว่าจะ
ให้พืน้ทีท่าํอย่างไร การดาํเนินงานสาธารณสุขและการดาํเนินงานอื่นๆ ของเราไม่ได้รับผลกระทบ

อะไร”  (นักวชิาการสาธารณสุข สอ.ทีไ่ม่ถ่ายโอน)



ผลการวจิยั

 กลุ่มที่ 2 ประชาชนในเขตพืน้ที่ที่มีการถ่ายโอน ผลกระทบที่เกิดขึน้
เป็นผลกระทบทางบวก 

 ประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนในการรับบริการทนัตกรรม
“ การถ่ายโอนกด็ีเป็นการแบ่งเบาภาระสาธารณสุขไม่ต้องรับภาระหนัก สะดวกขึ้นในการรับบริการ

เรื่องฟันกร็ับทีอ่นามัยได้เลยไม่เหมือนก่อนต้องไปบริการทีโ่รงพยาบาล”   (ผู้ใหญ่บ้าน)

 ความมีเอกภาพในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านทั้งตาํบล

“หลังถ่ายโอนไม่มีอนามัยใครมีแต่อนามัยตําบลประชุม อสม. ประชุมที ่อบต.ทีเ่ดยีว” (อสม.)



ผลการวจิยั

กลุ่มที่ 2 ประชาชนในเขตพืน้ที่ที่มีการถ่ายโอน ผลกระทบที่เกิดขึน้เป็น

ผลกระทบทางบวก 

 การดาํเนินกจิกรรมสาธารณสุขต่างๆ ในพืน้ที่รับผดิชอบของสถานีอนามัย

ที่ถ่ายโอนมีความคล่องตัวและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตรงตามความ

ต้องการของชุมชนได้มากขึน้ 

“ พอถ่ายโอนแล้วมันรับเรื่องโดยตรงจากฝ่ายบริหารของ อบต. เสร็จเรียบร้อย ข้อดกีารถ่ายโอนลด

ขัน้ตอนอย่างหนึ่งและลดการนั่งหอคอยงานช้างสมัยก่อน” (อสม.)



วจิารณ์และสรุป

     

   ผลกระทบของโครงการถ่ายโอน สอ.ให้แก่ อปท. ทีเ่กดิขึน้เป็น

ผลกระทบทางบวกต่อประชาชนในพืน้ทีท่ีม่กีารถ่ายโอน ผู้วจิยัจงึ

สรุปได้ว่าโครงการกระจายอาํนาจภารกจิด้านสุขภาพให้แก่ อปท. 

ควรมกีารดาํเนินการต่อไป โดยมขี้อเสนอแนะจากการวจิยัเพือ่การ

พฒันาโครงการดงักล่าวในอนาคต ดงันี้



วจิารณ์และสรุป

ระดบัท้องถิน่

 อบต .ควรปรับปรุงใบเส ร็จ รับ เงินใ ห้มี รูปแบบ

คล้ายคลึงกับใบเสร็จรับเงินของกระทรวงสาธารณสุข 

เพือ่ความเหมาะสมกบังานบริการสาธารณสุขทีร่ับโอน



วจิารณ์และสรุป

ระดบัจงัหวดั

 หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดควรเป็นพี่เลี้ยงในด้านการ

บริหารจดัการงานสาธารณสุขให้แก่ อบต.

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข

ให้แก่ อปท.ระดบัจังหวดั ควรมีบทบาทสําคญัในการช่วยเหลอื 

สนับสนุน เสนอแนะ แก้ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนทุก

ระยะ



วจิารณ์และสรุป

ระดบักระทรวง

 ต้องมีการร่วมกันประชุมซักซ้อมจัดทําแผนนโยบายการ
บริหารจัดการโครงการถ่ายโอน สอ.ให้แก่ อปท.ในทุกระยะ
ของโครงการ

 ผู้บริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกกระทรวงที่
เกีย่วข้องต้องกาํหนดนโยบายทีช่ัดเจนใช้เป็นแนวทางเดยีวกนั
ในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติทุกระดับที่ เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะภายหลังการถ่ายโอน เพื่อลดข้อ
ขดัแย้งและความล่าช้าในการดาํเนินงานโครงการ 



วจิารณ์และสรุป

 ระยะการเตรียมการของโครงการถ่ายโอนภารกจิด้านสุขภาพ

ให้แก่ อปท. ควรมคีวามพร้อมมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ 

 มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบัการจดัการด้านสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนในทุกเรื่องก่อนการถ่ายโอน 

เพื่อการพิจารณาเ ข้ า ร่วมโครงการถ่ายโอนบุคลากร

สาธารณสุขให้แก่ อบต.



ขอขอบพระคุณ
• ดร.สมพร เนตริัฐกร 

    ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ

    ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยั

• นางสาวเกศสุดา โลหชิตรานนท์ 

    ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยั

• นางสาวจุฑามาส มาฆะลกัษณ์ 
    ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืในการวจิยั

• ผู้ให้ข้อมูลในการวจิยัทุกท่าน


