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The  Evaluation on the Transfer of Public Health 
Works to Local  Administration Organization   

A Case Study at Sri Mueang Mai District, Ubon Ratchatani Province 
 

                                                                                                                       สนธยา  เชิดไชย1 
 

บทคัดยอ 
 การวิ จั ย เ ชิ งพรรณนา เ รื่ อ งนี้ มี

วัตถุประสงค เพื่อทราบความพรอมของ
หนวยงานสาธารณสุขที่จะถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และหนวยงานที่จะรับภารกิจสาธารณสุข คือ 
องคการบริหารสวนตําบล ที่อยูในเขตของ
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี โดย
การใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
บุคลากรที่เกี่ยวของจํานวน 188 คน ไดจาก
กลุมตัวอย าง  คือ  นายกองคการบริหาร      
สวนตําบลจํานวน 5 คน ผูบริหารโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  2 คน  และ
หัวหนาสถานีอนามัย จํานวน 2 คน บุคลากร
ส า ธ า รณสุ ข จํ า น ว น 13 คน เ จ า ห น า ที่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 120 
คน  สถิติที่ใชในการวิ เคราะหผลการวิจัย 
ได แ ก  จํ า น วน  ร อ ย ล ะ  ค า เ ฉ ลี่ ย  และ           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  

ผลการวิจัย พบวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 5 คน สวนใหญเห็นดวย กับ
การถายโอนภารกิจสาธารณสุข สูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ถึงแมวาในขณะนี้
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะขาดบุคลากร
ที่จะดูแลรับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยตรงก็
ตาม แตก็สามารถมอบหมายใหบุคลากรดาน
อ่ืนดูแลไปกอนได ดานงบประมาณก็สามารถ
บริหารจัดการได          ถึงแมจะมีผูบริหาร
บางคนมีความกังวลในเรื่องงบประมาณจะมี
ไมเพียงพอ แตเมื่อพิจารณา  โดยรวมแลวจะ
แกไขปญหาไปไดตามความจําเปน และความ
เหมาะสม ดานผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล สวนใหญเห็นดวยในเกือบทุก
ประเด็น และพรอมที่จะถายโอนมาสังกัด กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
คําสําคัญ  การถายโอนภารกิจสาธารณสุขสู
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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Abstract 
                 The objective of this descriptive 
study was to determine Evaluation on the 
readiness for the transfer of public health 
works to Local Administration; a case  study  at 

Sri Mueang Mai District, Ubon: Ratchatani  Province. The 

interview was carried of among188 concerning 
individuals  namely, five community health 
promotion hospital; 2 health volunteers; 5 
Tambon Administrators Organization 
administrators, 2 Tambon Health Promotion 
Hospital administrator; 13 health workers 
and 120 village health volunteers. Statistics 
used for  the analysis were frequency, 
percentage, means, and Standard Deviation.  
 The  results  showed  that  almost 
Tambon Administrator Organization 
presidents  were  agreed upon the  transfer 
instead of human resource insufficiency,   
but it could be manageable with 
compensation existing staffs assignment. 
Insufficiency budget allocation could be also 
manageable on the basis budget adjustment 
Further more, all concerning health sectors 
and individuals expressed their positive 
attitude towards the transfer of public health 
works to local authority. 
 
Key Word : The  Evaluation  on  the  
Readiness  for  the  Transfer of   Public  Health 
Works  to  Local  Administration  Organization 
 

บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญ ไดแก พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซ่ึงมี
หลักการสําคัญในการกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการถ ายโอนอํ านาจจากรัฐ
สวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) แนวคิดการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
ตามที่ปรากฏในแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 
2543 ซ่ึงถือเปนแผนฯ ฉบับแรก ระบุวาการ
สาธารณสุขเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งที่
ตองปรากฏในแผนพัฒนา ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต โดยระบุภารกิจดานสาธารณสุข
หลายประการที่ตองถายโอนไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ภายหลังการ
ประกาศใชแผนการกระจายอํานาจฯ (ฉบับ
แรก) ในป พ.ศ.2543 พบวา การกระจายอํานาจ
ดานสุขภาพยังไมมีความกาวหนาที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม  สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข
ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพใน ป พ.ศ.2549 ซ่ึงมี
ประเด็นที่สําคัญเกิดขึ้น ไดมีการเสนอใหมีการ
ถายโอนสถานบริการในพื้นไปสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในระดับตางๆ 
ซ่ึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ไดมีแนวคิดที่เสนอ
ใหมีการถายโอนสถานีอนามัยไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) การถายโอน
สถานีอนามัยตามระยะเวลาการถายโอนป 
2550 – 2552 (สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
, 2550) 
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จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาการประเมินความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน
เกี่ยวกับงานถายโอนภารกิจสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล 
สถานีอนามัยสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซ่ึ ง ใน เขตอํ า เ ภอศรี เ มื อ ง ใหม  ยั ง ไม มี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานี
อนามัยที่ ถ ายโอนภารกิจมาอยู ในความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ป ร ะ ก อบกั บ รั ฐ ธ ร รมนู ญฉบั บ ใหม ป 
พ.ศ.2550 มีสาระแนวคิดการกระจายอํานาจ
ดังกลาวยังคงเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง พบวา
การสาธารณสุขเปนภารกิจสําคัญประการ
หนึ่งที่จะปรากฏในแผนการปฏิบัติดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงเปน
หนึ่งในหกดานของภารกิจที่จะตองมีการถาย
โอนไปยังองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 
(อปท.) ดังนั้นการถายโอนภารกิจสาธารณสุข
มากอนและหนวยงานที่กําลังจะถายโอนมา
คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
สถานีอนามัย (ณรงคศักดิ์ หอมมาลัย, 2546) 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพรอมในการรับ
การถายโอนภารกิจงานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอศรี
เมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานีในการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุข ดําเนินการภารกิจ
ส า ธ า รณสุ ข ให ค ร อบคลุ มทั้ ง ใ นด า น
งบประมาณ การบริหารบุคลากร และการ

สรางเสริมสุขภาพของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษาความพรอมของผูที่
เกี่ยวของ คือ ผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข นายก อบต. 
บุคลากรที่ปฏิบัติในหนวยงานของ อบต. และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงจะไดรับ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ถ า ย โ อ น ภ า ร กิ จ
สาธารณสุขสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตําบลหนามแทง ถึงผลดีและผลเสีย  ดานบวก
และดานลบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  เพื่อวิจัยประเมินความพรอมการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุขของทั้ง 2 หนวยงาน 
คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
และสถานีอนามัยในเขตอําเภอศรีเมืองใหม 
ซ่ึงจะเปนผูถายโอนภารกิจสาธารณสุขและ
ผู รับการถายโอนภารกิจสาธารณสุข  คือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบล อําเภอศรี
เมืองใหม ในความพรอมของการบริหาร
องคกร การบริหารงบประมาณ การบริหาร
บุคลากร รวมทั้งบทบาทและหนาที่ ของทั้ง 2 
หนวยงาน รวมทั้งศึกษาถึงผลดีและผลเสีย 
เมื่อมีการถายโอนภารกิจเรียบรอยแลว  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยการเตรียม
ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สําหรับรับการถายโอนอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการที่จะมีบทบาทในการดูแล
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สุขภาพของประชาชน ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากจํานวน
ประชากรในเขตอําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี จากจํานวนประชากร 6 กลุม
ตัวอยางจํานวน 188 คน โดยการใชแบบ
สัมภาษณ และใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูล บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล และ
สถานีอนามัยจาก 4 แหง ไดแก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหงและสถานีอนามัย
จํานวน 2 แหง จํานวน 13 คน บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก 5 องคการ
บริการสวนตําบล ซ่ึงเก็บขอมูลกับเจาหนาที่
ปฏิบัติ งานทุกคน  จํ านวน  126 คน  และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจําหมูบาน
จาก  12 หมูบ าน  โดยการสุมตัวอยางจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขของแตละหมูบาน 12 
หมู บ า น  ได ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง อ าส าสมั ค ร
สาธารณสุขจํานวน 40 คน สถิติที่ใชในการ
วิ เคราะหขอมูล  สถิติ เพื่ อการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก คาความ
เชื่อมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) สถิติเพื่อการพรรณนา
ขอมูล  ไดแก  รอยละ  ค า เฉลี่ ย  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ไดจากแบบ
สัมภาษณ ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 5 คน เปนเพศชายทั้งหมดคิด
เปนรอยละ 100 สวนใหญจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีและผูบริหารโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและหัวหนาสถานี
อนามัยเปนเพศชายจํานวน 3 คนและเพศหญิง 
จํานวน 1 คนสวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

2. การประเมินความพรอมรับการ
ถายโอนภารกิจสาธารณสุข   
 จากผลการสัมภาษณในแตดานของ
ขอคําถาม พบวา จากขอความสัมภาษณได
ผลการวิจัยแบงออกเปนแตละดานดังนี้ 

2.1 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพรอมขององคกร พบวา นายกองคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญ เห็นว า  ไมมี
บุคลากรที่ จะรับผิดชอบงานด านภารกิจ
สาธารณสุขโดยตรงแตจะมอบหมายงานให
สํานักปลัด  โดยนักพัฒนาชุมชนและงาน
วิเคราะหนโยบายและแผนรับผิดชอบแทนคิด
เปน  รอยละ 100 

2.2 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารศักยภาพขององคกรจากขอความ
สัมภาษณเกี่ยวกับศักยภาพขององคกร นายก
องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญ เห็นวา
องคกรมีความพรอมที่จะรับการถายโอนใน
ขณะนี้ถามีคําสั่งใหปฏิบัติก็สามารถดําเนินการ
รับการถายโอนภารกิจสาธารณสุขไดทันทีคิด
เปนรอยละ80 และมีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางคนไมเห็นดวยคิดเปนรอยละ 20   

2.3 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งบประมาณ  จากข อ สัมภาษณ เกี่ ยวกั บ
งบประมาณนายกองคการบริหารสวนตําบล
หลายคนเห็นวาไม เปนปญหาแตอยางใด 
สามารถบริหารจัดการได และการเบิกจาย
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งบประมาณเปนการตั้งงบประมาณไวใน
ข อ บั ญญั ติ ท อ ง ถ่ิ น คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  80  
นอกจากนี้ ยั งมี ผูบริหารบางคนที่มีความ
คิดเห็นวายังมีบางประเด็นที่ยังไมพรอมแตก็
ไมเปนปญหาแตอยางใดสามารถแกไขปญหา
ไดคิดเปนรอยละ20 ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและหัวหนาสถานี
อนามัยมีความคิดเห็นวา มีความพรอมสําหรับ
การที่จะถายโอนภารกิจสาธารณสุขมาอยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคิด
เปนรอยละ 75 มีหัวหนาสถานีอนามัยบางคนที่
ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 25 และจะถายโอน
มาทันทีที่มีคําสั่ง ถึงแมจะมีบางประเด็นที่ยัง
ไมชัดเจนแตก็คิดวาจะไมเปนปญหานาจะทํา
ความเขาใจไดในวัตถุประสงคของการถาย
โอนมาอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลคิดเปน 100 

3. ผลการวิจัยท่ีไดจากบุคลากรที่
เก่ียวของกับการถายโอนภารกิจสาธารณสุข
และผูท่ีรับการถายโอนภารกิจสาธารณสุข 

3.1 บุคลากรที่ ป ฏิบั ติ งานใน
หนวยบริการสาธารณสุข พบวา สวนใหญเห็น
ดวยถาหากมีการยายมาสังกัดกับหนวยงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลก็พรอมที่จะ
ปฏิบัติตาม 

3.2 บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลที่ปฏิบัติงานอยูในขณะที่ผูวิจัยทํา
การวิจัย พบวา สวนใหญ พรอมที่รับการถาย
โอนภารกิจสาธารณสุข และสวนใหญยังมี
ความคิดเห็นวาไมไดกระทบกับการปฏิบัติงาน
ของตนเองที่ดํารงตําแหนงอยูในขณะนี้แต

อยางใดเคยปฏิบัติงานอยางไรก็ปฏิบัติงาน
อยางนั้นเหมือนเดิม 

3.3 อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) พบวา ไมวาองคกรจะเปลี่ยนการถายโอน
ภารกิจจากกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นตรงกับ
องคการบริหารสวนตําบลก็ไมเปนปญหาใน
การปฏิบัติงานแตอยางใดสามารถปฏิบัติงาน
ไดกับทุกหนวยงานที่เปนตนสังกัด 

 
สรุปผล 

ผลจากการวิจัยการถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะ
เห็นไดวาทั้ง 2 องคกร คือ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ระดับตําบลรวมทั้งสถานีอนามัย มีความพรอม
ที่ถายโอนภารกิจสาธารณสุขและจะปฏิบัติ
ตามทันทีที่มีคําสั่งในสวนของผูที่ถายโอนมา
และผูที่จะรับการถายโอนมา ถึงแมวาจะไมมี
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานทางดานสาธารณสุข
โดยตรงก็ตามแตก็สามารถที่จะบริหารจัดการ
ได ประกอบกับบุคลากรที่มีอยูก็จะพัฒนาโดย
การสงไปอบรมเพิ่มเติมเพื่ อใหสามารถ
ปฏิบัติงานได สวนที่มีขอกังวลทั้งดาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ ความไม
แนใจในงบประมาณที่นํามาบริหารจัดการ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
โรงพยาบาลบางคนที่ยังไมชัดเจนในการที่จะ
ไดมาซึ่งงบประมาณ อาจจะไดจากกระทรวง
สาธารณสุข หรือ งบประมาณที่องคการบรหิาร
สวนตําบลตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
ทองถ่ิน ยังเปนสิ่งที่ตองการความชัดเจน แต
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ทั้งนี้ ทั้งสององคกรตางก็มีความพรอมที่จะรับ
นโยบายการถายโอนถาหากการถายโอนนั้นมี
คําสั่งที่แนนอนและพรอมที่จะปฏิบัติตาม 
สวนผูที่เกี่ยวของไดแก บุคลากรของหนวยงาน
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพและสถานีอนามัยรวมทั้ง 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)นั้น มีความ
พรอมที่ จะถ ายโอนมาสั งกั ดกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถามีคําสั่ง และผูบริหาร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเห็นควรก็จะ
ปฏิบัติตามนั้น  สวนบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติงานอยู ไมคิดวา
เป นปญหาในการรั บการถ า ยโอนงาน
สาธารณสุขที่เขามาสังกัดกับหนวยงานของ
ตนเองเพราะไมกระทบกับการปฏิบัติงานที่
ตนเองปฏิบัติเปนประจําอยูแลวหนวยงานทีเ่ขา
มาสังกัดก็มีบทบาทของตนเองอยูแลวชัดเจน
จึงไมผลกระทบใดๆกับงานประจําและยอมรับ
การถายโอนภารกิจในครั้งนี้ได 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เปน
นโยบายหลัก 

1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ควรที่ จะเปดกรอบตํ าแหนง  เพื่ อรองรับ
บุคลากรที่จะมาดูแลงานดานสาธารณสุข
โดยตรง 

1.3 ก อนที่ จะมี ก ารถ า ยโอน
ภารกิจสาธารณสุข ทุกภาคสวนที่มีผลกระทบ
ทั้งในดานของผูถายโอนและผูรับการถายโอน
รวมท้ังตัวแทนภาคประชาชน ควรมีการทํา
ประชาพิจารณเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
2.1 ก อนที่ จะมี ก ารถ า ยโอน

ภารกิจสาธารณสุขใหกับองคการบริหารสวน
ตําบลควรมีการประชุมชี้แจงให ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 

2.2 กอนการถายโอนควรมีการ
ประชาสัมพันธและทําประชาพิจารณ เพื่อเปน
การประชาสัมพันธการถ ายโอนภารกิ จ
สาธารณสุขใหประชาชนมีสวนรวมรับรูใน
แนวทางการปฏิบัติเพื่อไมใหเกิดปญหา 

2.3 การบริหารงบประมาณนั้น
ยังไมชัดเจนวางบประมาณจะมาจากแหลงใด
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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