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รายงานสรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  
รุน่ที่ 35 ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ ์นครสวรรค์ 

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง   
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

งานพัฒนาคุณภาพ 

 หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง เป็นหลักสูตรทีมุ่ง่พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร 

ของผู้บริหารระดับกลาง 3 ด้าน ประกอบด้วยสมรรถนะด้านผู้นำ สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะด้านการ
บริหารยุทธศาสตร์ รูปแบบการอบรมเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม 

จัดรูปแบบ 3 ส่วน ได้แก่ 1. การเรียนรู้ตามรายละเอียดของหลักสูตรใน 4 หมวดวิชา  2. การพัฒนาทักษะการ
นำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 3. การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ (Community-based Learning: CBL) 
 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 เปิดการอบรมชี้แจงนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข แผนปฏิรูป 5 Big Rock ได้แก่ 1. ปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 2. ปฏิรูปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน สุขภาพ การ
ป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ 3. ปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล รักษาพยาบาลที่บ้าน /
ชุมชน 4. ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ คล่องตัวและการร่วม รับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน คือ 
1. อภิบาลระบบ  2. กำลังคนสุขภาพ 3. ระบบการเงินการคลัง 4. ข้อมูลสารสนเทศ 5. เทคโนโลยีสุขภาพ  
การดำเนินงานในเขตสุขภาพ แบ่งเป็น 1. Service provider 2. Service purchaser 3. System Governance 

การเรยีนรู ้4 หมวดวิชา 
 หมวดวิชาผู้นำ (Leadership) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร การเป็นผู้นำองค์กร พัฒนาบุคลิกภาพ
และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และการสื่อสารสำหรับผู้นำ โดย นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
  ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้รูปแบบ ภาวะผู้นำที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ “ภาวะผู้นำแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง” คุณลักษณะ 
และพฤติกรรมความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กรและหากองค์กรนั้นต้องการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จ นำพาองค์การไปสู่สถานการณ์ใหม่ที่ดี
ขึ้นจะต้องมีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การบริการที่ดี ชีวิตและคุณค่า พฤติกรรมของมนุษย์ การตัดสินใจ 
รู้จักตนเองและผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงในตนเอง การใช้ภาษาและบทสนทนา การแสดงออกซึ่งตนเอง และผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

 2. ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร และคนสาธารณสุขที่ทุกคนอยากเห็น โดย นพ.พิษณุ  ขันติพงษ์  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริหารกับการขัดกันของผลประโยชน์ และหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
  ผู้บริหารมี 2 แบบ คือ ติดตำแหน่ง (ใช้พระเดช) กับ ติดตัว (ใช้พระคุณ) 
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          ผู้บริหารต้องเริ่มต้นด้วยการมีทัศนคติที่ดี อยู่ภายใต้คุณธรรม ความดี และความจริง เปรียบ  เหมือนการติด
กระดุมเม็ดแรก หากติดผิด กระดุมเม็ดต่อไปก็ผิดหมด 
  คุณสมบัติของผู้บริหาร 1. เป็นคนดี 2. มีความพร้อมด้านการเงิน  3. มีความพร้อมด้านครอบครัว 4. มี
จุดมุง่หมายที่จะทำงานให้องค์กร 
  หน้าที่ของผู้บริหาร ได้แก่  1. บริหารตน ครองตนด้วยฆราวาสธรรม 4  2. บริหารคน ครองคนด้วยสังคห
วัตถุ 4  3. บริหารงาน บริหารแบบ MBWA “จงคดิ จงสั่ง จงตรวจ” 
  การพัฒนาคน : เป้าหมายการพัฒนาคน เก่งและดี ผู้บริหารต้องดีมาก่อน 1. ความรู้  2. ทักษะ 3. ทัศนคติ  
  ประสิทธิภาพขององค์กร : ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร มีความรู้ ความสามารถที่จะ
นำพาองค์กรไปในทางที่ดี ตำหนิคนอื่นให้น้อย ติคนที่ควรติ เตือนคนที่ควรเตือน ต้องกล้าติและเตือน ต้องใช้
หลักการปรองดองเท่านั้นถึงจะ win to win ผู้บริหารควรสร้างให้ทีมกับคนไข้มีหัวใจดวงเดียวกัน (เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา) การบริหารงานท่ามกลางความขาดแคลน จึงจะเกิดความรู้ รัก สามัคคี  
   หัวใจแห่งการพัฒนางาน : พลังใจ (Heart) พลังความรู้ (Head) และพลังปฏิบัติ (Hand) 
คนสาธารณสุขที่ทุกคนอยากเห็น  
  1. มนุษยสัมพันธ์ดี ดีกับท้ังคนไข้ ชุมชน เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เรามีความสุข สุขภาพดี  
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. มีความรู้ที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ 4. การดูแลคนไข้ด้วยหัวใจ บนพ้ืน
ฐานความรู้  
     - คนไข้และญาติคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นคนดี มีคุณค่าได้  
     - “ความผิดพลาดไม่ได้น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัว คือ ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดพลาด และที่น่ากลัว ยิ่งกว่าคือ รู้ว่า
ผิดพลาดแล้วไม่ยอมแก้ไข” 
  ข้าราชการของแผ่นดิน : หน้าที่คือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
  ประชาชนให้เกียรติเรา เราจึงต้องรักษาเกียรติ  
  “รพ.คุณภาพ สร้างระบบ  รพ.คุณธรรม สร้างคน” คนดี ระบบดี คนไข้ปลอดภัย พวกเราปลอดภัย การ
พัฒนาต้องระเบิดจากใจทุกคน ต้องทำงานเป็นทีม จริงใจกับเพื่อนร่วมงาน ให้เกียรติทุ กคน ทุกคนล้วนมีคุณค่า 
ผู้บริหารต้องสร้างและเห็นคุณค่าของทุกคนในองค์กร  
  ผู้บริหารที่มีคุณค่า (3 ค) : คุณภาพ คุณธรรม ความพอเพียง (ความพอเพียงสำคัญที่สุด หาก พอเพียงจะ
ควบคุมให้คุณภาพ และคุณธรรมได้) 
  การบริหารนั้นไม่ยาก ขอเพียงยึดมั่นในหลักการ และความถูกต้อง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับ ผู้บริหาร คือ 
ผู้บริหารที่ดีต้องอดทน ฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นตลอดเวลา  ตัวอย่างดี ไม่ดี เป็นครูเราได้เสมอ 
ตัวอย่างดี เป็นครูให้เราทำตาม ตัวอย่างไม่ดี เป็นครูให้เรา ไม่ทำตาม 
  ขอให้มีความสุข รู้คุณค่าของชีวิต ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำงานด้วยหัวใจ ให้สมกับที่เกิดมาเป็นคน 

“เป็นคนมีคุณค่าของแผ่นดิน” 
 3. การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช 
  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหารทางกาย อารมณ์และจิตวิทยา โดยฝึกทักษะการสื่อสาร การพูด การ
นำเสนอ การแต่งกาย การยิ้ม การยืน การเดิน 
  1. ทักษะการสื่อสาร การรายงานในที่ประชุม สิ่งใดท่ีคนอ่ืนรู้แล้ว ไม่ต้องสื่อสาร การเจรจาต่อรองควรใช้ 
ประโยคเปิด คำพูดต้องดี 
  2. ทักษะการพูด ต้องมีโฟกัส คำพูดเด่น ๆ  ระมัดระวังคำพูดที่ทำให้คนอ่ืนเสียหน้า  งดใช้คำพูด สงสัย 
น่าจะ ไม่แน่ใจ จะทำให้คำพูดไม่น่าเชื่อถือ การเอ่ยชื่อบุคคล เป็นเสน่ห์ในการพูด 
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  3. บุคลิกภาพแสดงออกถึงความคิด การพูดที่ดี นิสัยที่ดี : Exclusive personality / social skill 
บุคลิกภาพเป็นทกัษะที่ต้องฝึก บุคลิกดี เกิดความน่าเชื่อถือ ดูดีน่าเกรงใจ มีเสน่ห์ สง่างาม มีความสุข ทำอะไร
พอเหมาะ มีอนาคต เป็นคนมีวินัย ได้รับการยอมรับ การแต่งกายต้องให้เกียรติตัวเอง ภาพลักษณ์ต้องดูดี 
  4. การจัดสิ่งแวดล้อม 
 4. พิธีสมาคม และการรับประทานอาหารแบบพิธีการ โดย อาจารย์อาภรณ์ บุญสาธรและคณะ 
  เพ่ือฝึกมารยาทและการแต่งกายในพิธีสมาคม โดยฝึกการนั่ง การยืน การไหว้ การถอนสายบัว การแต่งกาย 
ใส่เครื่องประดับที่ถูกต้อง เหมาะสมในพิธีการ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบพิธีการ และการใช้อุปกรณ์บน
โต๊ะอาหาร 
  การพูดเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าพูดในสิ่งที่ดี คนก็ชอบ และคำพูดนั้นจะอยู่ในความทรงจำของผู้ฟัง 
  ผู้หญิง ผู้ชาย ไม่สวย ไม่หล่อ ก็สามารถพัฒนาให้ดูดีได้ 

  มงคลชีวิต 7 ประการ : รู้จักตน รู้จักการประมาณ รู้กาลเวลา รู้หน้าที่ รู้สถานที่ รู้ชุมชน รู้บุคคล 

 หมวดวิชาการบริหาร (Management) เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร การ
บริหารงานของผู้บริหาร การบริหารการเงินการคลังของผู้บริหาร และผู้บริหารในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล 
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดย อาจารย์ธีรเดช บุญวาศ 
  ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน  
  1. เพ่ือให้หน่วยงานมีกระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  
  2. เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ เสียหายและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้  
  3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
เป็นสำคัญ  
  การศึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ต้องยึดหลักกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง
ราชการกำหนดให้อำนาจไว้เท่านั้น การดำเนินการทุกอย่างดำเนินการบนพื้นฐานของความสุจริต ข้อสำคัญคือต้อง
หยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง เนื้อหาในรายวิชาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ ทางด้านการ
บริหารการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประเภทของ
เงิน ประเภท รายรายจ่าย โดยการศึกษาระเบียบ และหัวข้อศึกษา ดังต่อไปนี้  
  1. ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ การใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง จัดสรร พ.ศ. 2562  
  2. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วิธีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพ่ิมวงเงิน งบประมาณ  
  3. หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเบิกจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกเงินทุกกรณีหน่วยงานผู้ เบิกมีหน้าที่
ตามกฎหมายในการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
  4. ประเภทของเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และงบกลาง ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 5 
ประเภท คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน  
  5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เงินผิดหมวด ระหว่างงบลงทุน และงบดำเนินงาน ถือว่าเป็นการกระทำโดย
ปราศจากอำนาจตามกฎหมาย จึงต้องรับผิดชอบชดใช้จำนวนเงินที่ส่วนราชการต้องจ่ายไป  
  6. รายละเอียดข้อมูลความพร้อมประกอบการพิจารณาที่สำคัญ ในการจัดตั ้งคำของบประมาณ ของ
หน่วยงานในแต่ละปีบประมาณ การให้เหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบลงทุน และ ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่พบในการจัดทำคำขอในปีที่ผ่านมาว่ามีอุปสรรคต่อการ  
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  7. มีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างราคากลางกับราคามาตรฐาน รวมไปถึงการปรับปรุงบัญชีมาตรฐาน
ราคากลางของพัสดุที ่ต ้องดำเนินการซื ้อหรือจ้าง ไม่ว ่าจะเป็นบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงดิจิทัลฯ หรือของกองบริหารการสาธารณสุขก็ตาม  
  8. มีการศึกษาลักษณะของงบประมาณประเภทต่าง ๆ  
  9. มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ โดยใช้  หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  
  10. มีการศึกษาความรู้เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนเข้าสู่  ระบบ BIS 
และการขอเบิกจ่ายเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวม
ไปถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  11. เรียนรู ้เทคนิคการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในกรณีเมื ่อเกิดการบอกเลิกสัญญาจะต้องคิดถึง กรอบ
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีนั้น ๆ ด้วย  
  12. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยกล่าวถึงการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ การเก็บรักษาเงินของส่วน
ราชการ ค่าใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และ สาระสำคัญของระเบียบเงินบำรุง 

 2. การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ โดย อาจารย์ธีรเดช บุญวาศ 
  เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ และศึกษา
ตัวอย่างความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  การศึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ สำหรับการบริหารจัดการในสถานบริการ ทำ
ให้รู้ว่ามีผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่ และมีอำนาจในด้านใดบ้าง อีกท้ังได้ทราบว่าเมื่อเราได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการในการซื้อหรือจ้างแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 
เนื้อหาในรายวิชาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระเบียบต่าง ๆ ทางด้านการบริหารการพัสดุ เรียนรู้ระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ อีกท้ังได้ศึกษาเรียนรู้กรณีศึกษา ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
  1. การกำหนด SPEC รูปแบบการใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการประกอบกัน 
เช่น ลักษณะของงาน เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมทั้งได้ศกึษาความเสี่ยงที่ควรระวังในการ 
กำหนด SPEC ว่าไม่ควร “LOCK SPEC”  
  2. การกำหนดราคากลางนั้น มีแหล่งที่มาของราคาจากที่ใดบ้าง ซึ่งไม่ใช่ หน่วยงานใดหน่วยหนึ่งจะสามารถ
เลือกใช้ราคากลางได้ตามความเห็นชอบส่วนตัวได้ แต่ต้องอยู่ในระเบียบฯที่กำหนดขึ้น กล่าวคือ คำนวณตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคากลาง อ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ราคากลางจากสำนัก
งบประมาณ สืบราคาจากท้องตลาด ราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ หรือวิธี
อ่ืนใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ กำหนด  
  3. ศึกษาแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ว่ามีแนวทางอย่างไรใน
การผ่อนปรนไม่ตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอ  
  4. ศึกษาข้อควรรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดหาพัสดุในช่วงต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ทันต่อการใช้ งาน เนื่องจาก 
พรบ. ยังสามารถใช้บังคับได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด  
  5. ศึกษาระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ใครจะต้อง
เป็นผู้ที่มีอำนาจในการรื้อถอน และในการดำเนินการนั้นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด  
  6. ศึกษาความแตกต่าง “กิจการร่วมค้า” กับ “กิจการค้าร่วม” รวมถึงการพิจารณาผู้เสนอ  ราคาที ่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันในงานก่อสร้าง 
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  7. เรียนรู้ประเภทของงานก่อสร้าง แบ่งออกตามลักษณะของงานที่หลากหลาย ได้แก่ การ ซ่อมแซม การต่อ
เติม การปรับปรุง และการรื้อถอน งานใดต้องใช้ช่างคุมงานหรือไม่ต้องใช้  
  8. เรียนรู้เรื่องการห้ามมิให้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มีหลักการสำคัญอย่างไร
บ้าง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ควรหลีกเลี่ยง  
  9. เรียนรู้ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ แยกเป็นประเภทตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้  
  10. เรียนรู้เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่ได้จัดทำแผนให้แล้วเสร็จก่อน จะไม่
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได ้ 
  11. ศึกษาข้อยกเว้นการไม่ต้องทำรายงานขอซื้อขอจ้างว่ามีกรณีใดบ้าง  
  12. ศึกษาเก่ียวกับการทำสัญญา หลักประกัน และผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา จนถึง เครื่องมือสำคัญ
ในการการบริหารสัญญา รวมถึงการแจ้งค่าปรับตามสัญญา สงวนสิทธิ์การปรับ การเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือ
ลดค่าปรับตามสัญญาว่ามีเงื่อนไขใดบ้างท่ีเข้าข่ายจะสามารถงด/ลดค่าได้  
  13. สิ่งที่ได้เรียนรู้ที ่เข้าสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ การจัดซื้อจัดจ้างตามาตรการโควิด  - 19 กล่าวถึง
กฎหมายลูกต่างๆ ที่กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน เพื่อให้  หน่วยงานได้มีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัยในยามสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน พร้อมทั้ง นโยบายของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
  14. สุดท้ายเป็นกิจกรรมโจทย์คำถาม ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ  ไม่เป็นไป
ตามสัญญา การมีผลประโยชน์ได้เสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์ศึกษาว่า ถูกหรือผิดระเบียบ 
กฎหมายหรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร และชี้ให้เห็นโทษของการกระทับผิด เนื่องมาจาก การรับสินบน 

 3. หลุมพรางทางการบริหาร และเสริมทักษะการแก้ไขทางการบริหาร โดย อาจารยเ์รืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย กฎระเบียบต่าง ๆ ศึกษากรณีศึกษาข้อผิดพลาดที่
มักเกิดบอ่ย และทราบแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหาร 
  การตีความกฎหมาย : ถ้าตามตัวอักษรชัดเจน : ตามตัวอักษร  ถ้าไมช่ัดเจน : ตามความมุ่งหมาย  
กฎหมายเอกชน : ทำได้ถ้าไม่ห้าม  กฎหมายมหาชน : ห้ามทำถ้าไม่บอกว่าทำได ้(แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพ เจ้าหน้าที่ -> 
อ้างหลักนี้ไม่ได้ : ขัดต่อรัฐธรรมนูญ)  
  ผู้บังคับบัญชา 1. อำนาจผูกพัน = กฎหมายระบุ : เลือกสั่งไม่ได้ เช่น สิทธิการลาที่กฎหมายกำหนด   
                            2. อำนาจดุลพินิจ = อิสระใต้กรอบกฎหมาย : เลือกสั่งได้  แต่ถ้าโดยมิชอบ = เกินกรอบ
กฎหมาย -> ผิดอาญา  
             - การพิจารณาทางปกครอง ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :- เจ้าตัว ญาติ - ผู้แทน  
เจ้าหนี้ - ลูกหนี้ คู่กรณี ผู้มีส่วนรับผิด ฯลฯ  
  ความผิดวินัยข้าราชการ พิจารณา "กรอบจุดมุ่งหมาย" (ไม่เน้นยึดตัวอักษร) = เพ่ือราชการ/เพ่ือ ปชช.  
    - ในหน้าที่ : ทั้งเจตนาและประมาท - ในเรื่องส่วนตัว : เฉพาะเจตนา  
   1. ร้ายแรง = ลดหย่อนไม่ได้ : ปลดออก/ไล่ออก - เสียหายเงิน - ทรัพย์สิน ภาพพจน์-ชื่อเสียง 
ระบบ - ความเชื่อถือ - พนัน/ชู้สาว/อนาจาร สำหรับตำแหน่งที่เป็นแบบอย่างท่ีดีมาก  
   2. ไม่ร้ายแรง = ลดหย่อนได้ งดโทษได้ : ลดเงินเดือน/ตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ์  
  ความรับผิดทางละเมิด - ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ (คนละส่วนกับความผิดวินัย)  
   - จงใจ : กระทำโดยรู้ผล, กระทำโดยไม่ได้รับความยินยอม, งดเว้นไม่กระทำ  
   - ประมาทร้ายแรง : ไม่เจตนา กระทำเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน  
   - ประมาทไม่ร้ายแรง : ไม่เจตนา ระมัดระวังแล้วแต่ไม่เพียงพอ  
   1. หน่วยงานรัฐเสียหาย  
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    - จงใจ/ประมาทร้ายแรง : จนท. รับผิด  
    - ประมาทไม่ร้ายแรง : จนท. ไม่ต้องรับผิด   
   2. บุคคลภายนอกเสียหาย : ฟ้อง จนท. ไม่ได้ ฟ้องได้เฉพาะหน่วยงานนิติบุคคล (กรม)  
    - จงใจ/ประมาทร้ายแรง : หน่วยงานรับผิด แล้วให้ จนท. ชดใช้  
    - ประมาทไม่ร้ายแรง : หน่วยงานรับผิด จนท. ไม่ต้องชดใช้  
    - กรณีทุจริต  ผู้กระทำ รับโทษทางวินัย = ร้ายแรง / ผู้ควบคุม รับโทษทางวินัย = ไม ่
      ร้ายแรง, โทษทางละเมิด = ประมาทร้ายแรง  
 
    - ค่าสินไหม (มาตรา 8)  
     - รับผิดเฉพาะส่วนของตน ไม่ต้องรับผิดลูกหนี้ร่วม -> หารจำนวนคนร่วมรับผิด  
     - หน่วยงานมีส่วนรับผิด -> หักส่วนของหน่วยงานรับผิด  
     - ชดใช้ตามระดับความร้ายแรง/ความเป็นธรรม -> คิด % ที่ต้องรับผิด  

 4. การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ 
  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
แนวคิด หลักการ ร ูปแบบของ RBM และการกำหนด ตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance 
indicators – KPIs) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือปรับปรุงพัฒนา วิธีทำงานของหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิผล มี
ความรู้ ความเข้าใจ หลักการของเครื่องมือทางการบริหารใหม่ ๆ และ การนำไปใช้ให้เหมาะสม 
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) 
  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนว ใหม่ (new 
public management) ซึ่งต้องมาด้วยกันเสมอในการบริหารงาน ซึ่งมีการนำมาใช้กับภาครัฐและภาคเอกชนใน
หลายองค์กรในต่างประเทศ และในสังคมไทยมีการนำเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ 
เนื่องด้วยเป็นสังคมอิสระ จึงดำเนินการในลักษณะใฝ่สัมพันธ์ สร้างมิตรภาพกันก่อน นำมาสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็น
ปฏิบัตินิยมหรือเรียกได้ว่าเป็น “การรักษา ภาพลักษณ์” ระหว่างกัน   
  การบริหารผลงาน (performance Management) ส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงในความรู้ ความสามารถในการ
จัดระบบ การปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน ได้แก่ ทักษะโค้ช (coaching) เป็นการดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งสามารถเพ่ือพัฒนาความสามารถของทีมให้ได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถนำมา
กำหนด อาทิเช่น McKinney 7-S Framework แนวคิด ปัจจัย 7 ประการในการประเมินองค์การ  รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ SWOT ได้เช่นกัน รวมถึง
การออกแบบกลยุทธ์ต่าง ๆ  
 การบริหารเชิงกลยุทธ์  
  เป็นขั ้นตอนการบริหารและตัดสินใจเพื ่อพัฒนาให้บรรลุภารกิจ (mission) ขององค์กร โดย สร้าง
ความสามารถขององค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน หลัก “รู้เขา รู ้เรา” ซึ่ง  ต้องมีการ
วิเคราะห์นโยบาย/กฎหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) โดยกลยุทธ์มีการกำหนดตามระยะเวลา 3 – 5 
ปี และต้องมกีารทบทวนในทุกปี แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนในทุกปี เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์เชิงคุณค่าร่วมกัน  
  แนวทางสำคัญการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ (1) กำหนดทิศทางกล ยุทธ์, (2) การ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์, (3) การกำหนดกลยุทธ์, (4) การนำกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ, (5) การประเมินผล
กลยุทธ์  
  การกำหนดเป้าหมาย/ตั้งผลสัมฤทธิ์ เป็นหลักสำคัญของการบริหารกลยุทธ์ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ จุดเชื่อมโยง
ซึ่งมีการยกตัวอย่างทั้งในส่วนของผู้นำที่มียุทธศิลป์ นักคิดเชิงกลยุทธ์ ในการบริหารโครงการ เชิงกลยุทธ์ การควบคุม
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กำกับ และเครื่องมือการสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อ จัดท าผังกลยุทธ์ในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 5. จากแนวคิดสู่การปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์กร  
โดย ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์ และคณะ 
  การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนา งานประจำ 
ในขณะเดียวกันก็ทำให้คนทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วทำการทดลองเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ไมไ่ด้มุ่งหวังเพียงแค่
ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้ พัฒนางานประจำนั้น ๆ ด้วย หัวใจหลักของ R2R 
คือ พัฒนางานประจำที่ทำทุกวันให้เป็นผลงานวิจัย และเปลี่ยนปัญหาหน้างานให้เป็นผลงานวิจัย R2R จึงเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน เพ่ือพัฒนางาน ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
  การวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบ ระเบียบและมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพ่ือให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบ ข้อมูล การวิเคราะห์ และการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งคำตอบอันถูกต้อง ลักษณะสำคัญ 4 อย่างของงาน R2R  
  1. คำถามวิจัย R2R : มาจากการทำงานประจำ, เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการทำงานหรือพัฒนา
องค์กร  
  2. ผู้ทำงาน R2R : ผู้ปฏิบัติงานประจำ ผู้ที่เผชิญกับปัญหานั้น และอาจชักชวนผู้อื่นหรือผู้มีประสบการณ์
มาร่วมด้วย  
  3. ผลลัพธ์ R2R : วัดโดยตรงที่ระดับผู้ป่วย/ระดับการบริการ/ระดับหน้างาน (output) หรือวัดที่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร (outcome/impact)  
  4. การนำผลการวิจัยไปใช้ (Implementation) : ต้องสามารถนำผลการวิจัยกลับมาใช้ พัฒนาการดูแล 
ผู้ป่วย หรือการบริการ หรือการดำเนินงานขององค์กรได ้ 
 ขั้นตอนการวิจัย R2R  
  1. ระยะที่ 1 ระบุปัญหาวิจัย  
     - ระบุหัวข้อหรือปัญหาการวิจัย  
     - ทบทวนวรรณกรรมและกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
     - กำหนดตัวแปรของการวิจัยและวิธีวัดตัวแปร  
     - ตั้งสมมติฐาน  
  2. ระยะที่ 2 กำหนดระเบียบวิธีวิจัย  
     - กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและเขียนโครงร่าง  
  3. ระยะที่ 3 ลงมือทำ  
     - ดำเนินการเก็บข้อมูล  
  4. ระยะที่ 4 วิเคราะห์  
     - วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  
  5. ระยะที่ 5 เขียนรายงาน  
     - เขียนรายงานการวิจัยและเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
     - เผยแพร่งานวิจัย  
 การวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย 1. การวิพากษ์ชื่องานวิจัย มีองค์ประกอบ 4 ประการตามแนว SOSE : 
subject, object, setting, effects 2. การวิพากษ์ภูมิหลัง มีองค์ประกอบ 5 ส่วนตาม IPESA : ideal situation, 
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present conditions, existing problem, solution, aims of research 3. การวิพากษ์ความมุ ่งหมายของการ
วิจัย 4. การวิพากษ์สมมติฐานการวิจัย ดูความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย , ความสามารถ ทดสอบได้ด้วย
เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ , และความถูกต้องในการเขียน 5. การวิพากษ์ขอบเขตการวิจัย ดูความ
เหมาะสมในการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง , การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระ, การกำหนคระยะเวลา/ 
ช่วงเวลาที่จะดำเนินการวิจัย, การกำหนด เครื่องมือวิจัย 6. การวิพากษ์นิยามศัพท์คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย  
7. การวิพากษ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8. การวิพากษ์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความครบถ้วน
ของคำหลัก (Keyword), ความสมบูรณ์ของเนื้อหา, ความสอดคล้องของเนื้อหาสาระ, วิธีการอ้างอิงบุคคล, วิธีการ
ยกข้อความมาอ้างอิง, การเชื่อมชื่อคน ชื่อเมือง หรือสถานที่ ที่อ้างเป็นภาษาต่างประเทศ 9. การวิพากษ์การด าเนิน
การวิจัย ดูความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย, ความเหมาะสมของ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, ความถูกต้องของ
ตัวแปรการวิจัย, เครื่องมือทางสถิต ิ10. ความเหมาะสมของการสรุปผล อภิปราย และเสนอแนะ 
 6. ความรู้ที่จำเป็นด้านดิจิทัล ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล 
โดย นพ.ปฏิภาคย์ นมะหุต 
   ทักษะด้านดิจิตอลของนักบริหารภาครัฐ ต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องการบูรณา
การ เชื ่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมา 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า เพ่ือเป็นการการยกระดับ งานบริการ
ภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรวมไปถึงการ เปลี่ยนแปลงองค์กรใน
ขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี และกฎระเบียบ รวมทั้งมีการนำเสนอแผน ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการข้อมูล Digital technology คือ การ 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และเต็มศักยภาพ  ในการพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาให้กับผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์ Digital technology ต่อเรา/หน่วยงานมีทั้งข้อดี 
และข้อเสนอรายละเอียด ได้แก่ ความครบถ้วน รวดเร็ว ถูกต้อง การทำงานในองค์กร  ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว การ
จัดการข้อมูล  
  ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  กลุ่มที่ 1 
ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมก
กำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการ  ด้านดิจิทัล (Digital Governance, 
Standard, and Compliance) กลุ่มท่ี 3 ความสามารถดา้น เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 
Technology) กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital 
Process and Service Design) กลุ ่มที ่ 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project 28 Management) กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) กลุ่มที่ 
7 ความสามารถ ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)  
  Digital Transformation ด้านสุขภาพต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนแล้วค่อยเลือกเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ใช่เริ่มต้น
ด้วยการคิดว่าจะเอา เทคโนโลยีอะไรมาใช้เลย นำเทคโนโลยีมาใช้เพื ่อ Transformation Healthcare เพื่อลด
กำแพงการ เข้าถึงบริการ เพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย 

 7. การนำข้อมูลไปใช้และการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพ โดย นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล 
  การพัฒนาระบบสถิต ิส ุขภาพคนไทยส่วนสำคัญ ประกอบด้วย ระบบสถิต ิส ุขภาพคนไทย URL: 
hiso.or.th/thaihealthstat คือเว็บไซต์แสดงผล ข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ 
ข้อมูลการตาย ข้อมูลการป่วย ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลบริการสุขภาพ เป็นต้น  



9 
 

  ระบบแสดงผลข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเชิงประเด็น ได้แก่ • โรคติดต่อ • โรคไม่ติดต่อ • ปัจจัยเสี่ยง • 
อุบัติเหตุ • สุขภาพจิตและสังคม (2) ข้อมูลตามกลุ่มวัย ได้แก่ อายุ 0 - 4 ปี อายุ 5 - 14 ปี อายุ 15 - 29 ปี อายุ 30 
- 44 ปี อายุ 45 - 59 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป (3) ข้อมูลระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับ
อำเภอ (4) ข้อมูลตามระบบข้อมูล ได้แก่ ภาระโรค ข้อมูลเกิด ข้อมูลตาย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ข้อมูลสำรวจ ข้อมูล
ทรัพยากร (5) วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ ได้แก่ 10 สถานการณ์สุขภาพ พ.ศ.2554 - 2563 10 สถานการณ์
สุขภาพ พ.ศ.2553 - 2562 10 สถานการณ์สุขภาพ พ.ศ.2552 - 2561 (6) รายงานสุขภาพ ได้แก่ รายงานสุขภาพ
คนไทย • รายงานการสาธารณสุขไทย • รายงานการสำรวจ • รายงานการแพทย์ • Thai Health watch  
  การเชื่อมโยงระบบสถิติสุขภาพ มีความสำคัญในเนื้อหาสาระร่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การเชื่อมโยง
ระบบสถิติสุขภาพ แสดง Link เพื่อการเข้าถึงระบบแสดงผล ข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่จัดทำโดย หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ประเด็นสุขภาพเฉพาะ อาทิเช่น สถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19) สถานการณ์ เอชไอวี (HIV INFO HUB) 
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น รวมทั้ง Link ระบบสถิติในภาพรวมของหน่วยงาน ภาครัฐ (2) ข้อมูล
สถานการณ์ด้านเอชไอวี ศูนย์รวมข้อมูลด้านเอชไอวีของประเทศ (HIV INFO HUB) กรมควบคุมโรค ครอบคลุม
ข้อมูลการระบาดปัจจัยนำเข้า และผลการดำเนินงานด้านเอชไอวีที่ ครบถ้วน (3) ข้อมูลสถานการณ์ด้านการบาดเจ็บ 
ศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ (IDCC) กรมควบคุมโรค แสดงผลข้อมูลการบาดเจ็บจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่
ครบถ้วน ทั้งจากระบบบริการสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และฐานข้อมูลการตาย เป็นต้น ระบบสถิติสุขภาพ
ของหน่วยงานต่างๆ ระบบแสดงผลข้อมูลสถิติสุขภาพในภาพรวมที่ให้บริการ โดยหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูล
สถิติจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบบคลังข้อมูล บริการสุขภาพ (HDC) และสถิติสาธารณสุข ของ
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์สารสนเทศการประกัน สุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เป็นต้น 
  แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดแนวทางการแก้ไขโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ขั้นตอน  การ
วิเคราะห์ปัญหาและการก าหนดแนวทางการแก้ไข  
  1. การเลือกประเด็นปัญหาระดับพื้นที่ ได้แก่ แนวโน้มของปัญหา ขนาดของปัญหาเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืน 
ขนาดของปัญหาเมื่อเทียบกับปัญหาอื่น ขนาดของปัญหาเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ความรุนแรง  ของปัญหา (ความ
สูญเสีย) โอกาสและข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหา การให้ความสำคัญของสังคม  
  2. การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง เวลากลุ่มประชากรตามเพศ อายุ ที่พบปัญหามาก พื้นที่ ย่อยที่พบ
ปัญหามาก ฤดูกาลที่พบปัญหามาก วันในสัปดาห์และช่วงเวลา ในวันที่พบปัญหามาก และ รูปแบบของปัญหาที่เกิด
มากขึ้น  
  3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ธรรมชาติของการดำเนินโรค/ปัญหาสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคและ
ปัญหาสุขภาพตามทฤษฎี ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลในแต่ละช่วงของการดำเนินโรค/ปัญหา
สุขภาพ ปัจจัยที่มีปัญหามากและส่งผลจริงในพื้นที่  
  4. การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การศึกษาทางเลือกอ่ืนในการแก้ไขปัญหาการแก้ไข ปัญหาที่ยังไม่ได้
ดำเนินการและคาดว่าจะได้ผล การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การเพ่ิมความครอบคลุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของการดำเนินการเดิม การเพ่ิมกลวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหา การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละ
กลวิธี การกำหนดขั้นตอนและทรัพยากรในการดำเนินการในระยะต่อไป 

 8. การศึกษาดูงานในองค์กรสมรรถนะสูง โดย คุณเกศินี สุขสิริสรณ ์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์กรสมรรถนะสูง และมีแนวทางการบริหารเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรของตนเอง 
  ชื่อสถานที ่J.M.Silber (Thailand) Co.,Ltd.  
  ที่ตั้ง 46/250 หมู่ที่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
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  เป็นสถานประกอบการขนาดกลาง ทำการผลิตเครื่องประดับเงินแท้ส่งออกไปยังร้านค้าต่างประเทศมากกว่า 
10,000 สาขาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีจุดเด่น คือ ผลิตเครื่องประดับเงินแท้ที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ดำและไม่ทำ
ให้แพ้ โดยใช้เทคโนโลยีนาโนเซรามิคเป็นฟิล์มเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ 
  องค์กรสมรรถนะสูง หรือ HPO (High Performance Organization) คือ การเป็นองค์กรที ่เก่ง มีแผน
รองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุก
มุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของ
ผลงานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ โดยมิติที่จะทำให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีทั้งหมด 7 มิติ ได้แก ่ 1. การนำ
องค์กร 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 3. การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การ
วัด การวิเคราะห์ การจัดการการความรู้  5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ 
  จากการศึกษาดูงาน พบว่าบริษัทนี้มีคุณสมบัติครบทั้ง 7 มิติของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มี รายละเอียด
ดังนี้ 
  1. การนำองค์กร ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวังที่ชัดเจน มี
วิธีการ สื่อสารที่ดีในการถ่ายทอดนโยบาย กฎเกณฑ์ วิสัยทัศน์ ขั้นตอนปฏิบัติงานกับพนักงานในทุกระดับ โดย  จะ
เห็นได้จากหลักการบริหารงานของ CEO 1) วัฒนธรรมองค์กรเริ่มจากผู้นำ ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงาน 2)
ผู้บริหารมีความฝันอันแรงกล้า ถ้ายังไม่ถึงเป้า ยังหยุดไม่ได้ และมีคุณสมบัติความเป็นนักสู้ ไม่ยอมแพ้อุปสรรคต่าง ๆ 
ทำให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี 2540 และวิกฤตโควิด 19 ได ้3) แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยการแสวงหา
องค์ความรู้ เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น และการใช้หลักการวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ 4) บริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงาน โดยยึดหลักการที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่
มั่นคงปลอดภัย 5) มีการสื่อสารเชิงบวกให้กับพนักงาน และมีการให้พื้นที่คนทำงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
โดยเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ 6) มีการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่
พนักงานไม่ทราบว่าเป็นปัญหา 7) ผู้บริหารยึดหลัก 3 เรื่องท่ีผู้นำต้องทำ คือ แก้ ผู้นำจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การแก้ปัญหาทุกอย่าง  กรอง ทำการกรองข้อมูลที่จะสื่อสารให้กับพนักงาน เพราะปัญหาบางเรื่องไม่สามารถ เป็นที่
รับได้ของทุกคน  เก็บ ผู้นำจะต้องเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้เพื่อไม่ให้พนักงานหมดกำลังใจ 8) พยายามค้นหาทุก
วิถีทางในการแก้ปัญหา และมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนการด าเนินงานเพื่อ  อนาคต 9) ยึดหลักบริหารโดยคำนึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมมากกว่าธุรกิจ และเน้นการคงคุณภาพของ สินค้ามากกว่ากำไร 
  2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีการวางแผนที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะทางธุรกิจของ
องค์กร มีการกำหนดเป้าหมาย และมองเห็นถึงอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีแผนที่มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงได้เท่าทันสถานการณ ์
  3. การให้ความสำคัญกับผู ้บริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย  มีการคำนึงถึงผลประโยชน์รวมทั ้งความ
สะดวกสบายของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สภาวะที่เหมาะสมเพื่อการสร้างความประทับใจ 
  4. การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
และสร้างโอกาส โดยใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ฐานกลาง (datacenter) ในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญจากแผนกต่างๆ มี
ระบบการสืบค้น ข้อมูลสำคัญท่ีเป็นประโยชน์กับองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูล และความรู้ เพ่ือเสริมกำลังการ
ผลิต การตลาด และการบริหารงานร่วม เช่น ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ต้องถือปฏิบัติ ฯลฯ 
  5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้วยการตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน
ในด้านต่างๆ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ 
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  6. การจัดการกระบวนการ มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีที ่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต 
เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หลักของกระบวนงาน โดยจะเห็นได้จาก การนำปัญหาของสินค้ามาวิเคราะห์และ
แก้ไข ท า ให้สามารถผลิตเครื่องประดับเงินแท้ที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ดำและไม่ทำให้แพ้ โดยใช้เทคโนโลยีนาโน 
เซรามิคเป็นฟิล์มเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และนอกเหนือจากนี้ยังมีการตรวจสอบกระบวนงานที่มีความ เสี่ยง สูง เช่น 
งานด้านการเงิน พร้อมหาทางป้องกัน และมีระบบในการควบคุมกระบวนงานเพื่อให้ได้ มาตรฐาน 
  7. ผลลัพธ์การดำเนินการ สินค้าเครื่องประดับเงินของบริษัท J.M.Silber (Thailand) ได้รับการรับรองจาก
มาตรฐาน เครื่องเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป และธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตขยายสู่ร้านค้าชั้น 
นำทั่วโลก กว่า 10,000 สาขาทั่วโลก 

 หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) 
 1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ โดย นพ.ภูษิต ประคองสาย 
  กลยุทธ์การพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ  
       - ลดความเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย จากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
  การบริการสุขภาพ  
       - Goals and Functions of a Health System: WHO Framework  
       - Function (6 building blocks) : service delivery, Human resource, Information, 
Commodities Infrastructure, Financing, Governance  
     - Goals/Outcomes : Responsiveness, Health, Fairness in financial  
     - ปัจจัยที่กำหนดด้านสุขภาพ (Social determinants of health : SDOH) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ 
อายุ ฯลฯ) Individual life style (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา) social and community networks  
     - ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม : วงจรอุบาทว์ โง่ จน เจ็บ  
     - ความเชื่อมโยงของกลไกต่าง ๆ ในระบบสุขภาพแห่งชาติ : รัฐสภา ครม. กระทรวงสาธารณสุข  สสส. 
สช. สสจ. และท้องถิ่น  
      - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ : ปัจจัยที่มีผลต่อการสู่  คุณภาพ
อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      - ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : บุคลากรทุกส่วนมีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อน 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข การแปลงนโยบายและ กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
โดย นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ นโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข  

  นำเสนอ VTR นครสวรรค์ Transformation เพ่ือเชื่อมโยง Thailand’s Transformation ในการสร้าง 
สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน เพื่อมองภาพในการวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์ใน  ระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 เป็นกรอบและแผนการพัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
  “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 
เป้าหมาย และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนาระบบการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงโดยมีภารกิจในการดูแลสุขภาพ
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ประชาชนให้มี สุขภาพดีภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข (vision) “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลัง
สังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”โดยกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ  1. P& P Excellence 2. Service 
Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence Mega-trend in Healthcare ใน 8 ประเด็น
ได้แก่ 1. สังคมสูงวัย 2. แนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ 3. โลกขาดแคลนทรัพยากร 4. โลกของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 5. 
โลกหมุนบนแกนของความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  6. สิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กับ
ระบบสุขภาพ 7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ 8. แนวโน้มการลงทุนด้านสุขภาพ 

 3. แนวคิด หลักการ และกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดย ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์ 
  ในการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้ ตามกลุ่มทั้ง 5 กลุ่มเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหาตาม ขั้นตอนทั้ง 4 
ขั้น ดังนี้  
  1. ขั ้นตอนที ่ 1 กำหนดปัญหา (ทุกข์) เป็นการศึกษาข้อมูลชุมชน การกำหนดปัญหา การจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาและการเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
  2. ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (สมุทัย) เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ปัจจัย/
สิ่งที่เกี่ยวโยงกับสาเหตุของปัญหา และตั้งสมมุติฐานเหตุของปัญหา  
  3. ขั้นตอนที่ 3 วางแผนแก้ไขปัญหา (มรรค) เป็นการกำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา
ลงมือปฏิบัติและการติดตามกำกับ  
  4. ขั้นตอนที่ 4 ผลของการแก้ปัญหา/พัฒนา (นิโรธ) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น output, outcome, impact 
 

สรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
  ประเด็นการเรียนรู้ที่ได้รับจากตลอดทั้งหลักสูตรนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความ  เข้าใจในเรื่อง
ของการเป็นผู้นำองค์กร การพัฒนาองค์กร การบริหารยุทธศาสตร์ การฝึกทักษะ  กระบวนการคิดและการสื่อสาร 
ตรงตามเนื้อหาสาระของทั้ง 4 หมวดวิชาที่ทางหลักสูตรได้จัดวางไว้  
  นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้การฝึกทักษะรอบด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้สำหรับ
การบริหารและการทำงานได้ด้วย ยกตัวอย่างสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สะท้อนการ  เรียนรู้ที่ได้รับอย่างชัดเจน 
เช่น  
  - การประสานงานและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
  - การทำงานเป็นทีมโดยมีเป้าหมายเดียวกัน  
  - การแบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล  
  - การวางแผนอย่างเป็นระบบ  
  - การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
  - การให้เกียรติผู้อ่ืน  
  - การได้เรียนรู้แบบอย่างของผู้นำที่ด ี 
  - การเป็นข้าราชการที่ดี  
  - การตรงต่อเวลา  
  - การใช้สติและปัญญาในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรสนับสนุนบุคลากรที่เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหนา้กลุม่งาน กลุ่มภารกิจเข้าร่วมอบรมผบต./ผบก. 
 

  


