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บทวิเคราะหสถานการณภาพรวม และเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการกับตางประเทศ (Best Practice) รอบ 5 เดือนหลัง 

 การวิเคราะหบทบาทและภาพรวมสถานการณ ในรอบ 5 เดือนแรก  
 พบวา มีปจจัยสภาพแวดลอมการเปลี่ยนแปลงภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของกรมอนามัยจําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทและปรับ
กระบวนการทํางาน (Re-role, Reprocess) เพ่ือใหการดําเนินงานตอบสนองตอสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หนวยงานภาครัฐท้ังหมดตองปรับ
บทบาทไปสูระบบราชการ 4.0 โดยกําหนดบทบาทท่ีจะปรับเปลี่ยนในอนาคต (As Is, To Be) จัดทําแผนปฏิรูปองคการ (Organizational Transformation 
Plan) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ม.44) รวมถึง การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ตามความตองการ/ความคาดหวังจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ตอแผนปฏิรูปองคการ ดังนี้ 
 1. ควรสรางเครือขายการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพและการจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ รวมถึง บูรณาการงานดานสงเสริมการดูแลสุขภาพ
อนามัยไปกับงานเวชศาสตรครอบครัว (PCC) เพ่ือให ประชาชนเขาถึงบริการไดครอบคลุมทุกพ้ืนที 
 2. ควรพัฒนาระบบเพ่ือเปนชองทางประชาสัมพันธ สงเสริมใหความรูประชาชนในทุกชวงวัย ในการ ดูแลสุขภาพ ปองกันโรคในเบื้องตน รวมถึงระบบ
การติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ขาวสารการดูแลสุขภาพ ปองกัน รักษาโรค ท่ีมีการเผยแพรผาน Social Media เนื่องจากอาจ สงผลกระทบตอ 
สุขภาพของประชาชนได 
 และมีขอเสนอแนะใหกรมอนามัยจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 1. จัดทําฐานขอมูลด านการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม ใหสามารถใช ประโยชนเชื่อมโยงทุกระดับ ประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของได 
 2. ปรับกระบวนการข้ันตอนการทํางาน หรือการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการปฏิบัติงาน ใหมี ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เชน พัฒนาระบบเพ่ือเปนชองทาง ประชาสัมพันธ สงเสริมใหความรูประชาชนในทุกชวงวัย ในการดูแลสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดลอม โดยใชสื่อ IT 
หรือ Social media 
 3. สรางเครือขายการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การบูรณาการ งานดานสงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
ไปกับงานเวชศาสตรครอบครัว (PCC) เพ่ือใหประชาชน เขาถึงองคความรูในการดูแลสุขภาพและอนามัยไดครอบคลุมทุกพ้ืนที 
 
 ท่ีผานมา กรมอนามัยไดขับเคล่ือนการปฏิรูปองคการ โดยกําหนดใหหนวยงานการปรับบทบาทภารกิจการดําเนินงาน และผลักดันผานกรอบ/
แนวทางการประเมินตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะเห็นไดวามีการดําเนินงานตางๆ เชน  
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 1. บทบาทภารกิจเปน Smart Regulator/Inspector ท่ีมีภารกิจในการกําหนด กํากับ ระบบ กลไก และดําเนินการตามกฎหมายในความ
รับผิดชอบของกรมอนามัย 3 ฉบับ ไดแก การขับเคลื่อนเพ่ือปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมอนุบัญญัติ ภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกฯ พ.ศ. 2560 
โดยท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของรับผิดชอบ ไดแก ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข สํานักอนามัยการเจริญพันธุ และสํานักสงเสริมสุขภาพ  

 2. บทบาทภารกิจการเปน Policy Advisor ในการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนานโยบายระดับชาติดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงมีกองแผนงานแสดงบทบาทรับผิดชอบหลัก และมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรของกรมอนามัยเปนกลไกขับเคลื่อน รวมถึง การจัดตั้งหนวยงาน

สํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพ่ือเพ่ิมความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเปนกลไกการขับเคลื่อนดานความรอบรูและการสื่อสารขอมูลดาน

สุขภาพ ตลอดจนติดตาม กํากับ ประเมินผล เพ่ือสรางความรอบรู 

 3. สําหรับภารกิจรอง (Non-Core  function) ท่ีสําคัญและเปนขอทาทายของกรมอนามัย คือการพัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวัง

สุขภาพ สภาวะแวดลอม รวมท้ังการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ โดยประสานงาน รวมมือสนับสนุน นิเทศงาน กับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทุกระดับ 

ท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงกรมไดมีขอเสนอการปรับเปลี่ยนตอสํานักงาน กพร. โดยจะพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมใหเปนขอมูลระบบเดียว (Single Data System) ท่ีเช่ือมโยงในทุกระดับดานสุขภาพท่ีถูกตอง 

 อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปองคการกรมอนามัย พบวา ยังคงมีปญหาอุสรรคและชองวาง (Gap) ในการดําเนินงานท่ีจะทําให

บรรลุและกาวทันสูการเปลี่ยนแปลงยุคระบบราชการ 4.0 เชน  

 1. การยึดติดกับบทบาทภารกิจเดิมท่ีมีการดําเนินงานมาเปนเวลายาวนาน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดยากหรือเกิดเพียงเล็กนอย 
 2. ท่ีผานมา เปนการเริ่มตนเพ่ือการปฏิรูป การปรับบทบาทภารกิจของกรม รวมถึงเปนชวงท่ีตองทําความเขาใจกับหนวยงาน บุคลากร และกําหนดให
หนวยงานขับเคลื่อนการกํากับติดตามการดําเนินงาน และการรายงานผล ยังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากนัก สวนใหญเปนการรายงานผลการดําเนินงานผาน
เวทีการประชุมระดับในวาระตางๆ 
 3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในยุคปจจุบัน อาจทําใหเกิดความไมม่ันใจและเชื่อม่ันถึงเรื่องการดําเนินขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ ท่ียั่งยืน  
 จึงควรมี เพ่ือพัฒนากาวไปสูการเปนองคการในระบบราชการ 4.0  
 

 

 Gap 
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 เพ่ือเติมเต็มการดําเนินงานและแสวงหาแนวทางเพ่ือปด/ลดชองวางท่ีกลาวมาขางตน กพร. จึงไดศึกษาวิเคราะหขอมูลการปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศตางๆ เพ่ิมเติมเพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice) พบวา มีประเทศท่ีมีหลักการการปฏิรูปท่ีใกลเคียงกับการปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศไทย ดังตารางเทียบเคียงทายนี้  

 
ตารางเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการกับตางประเทศ  

 ประเทศ 
 
ประเด็น 

 
ไทย 

 
สิงคโปร 

 
ออสเตรเลีย 

 
ญ่ีปุน 

โครงสราง      โครงสรางการบริหารราชการของไทย
น้ัน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
    1. การบริหารราชการสวนกลาง 
( ห ลั ก ก า ร ร ว ม ศู น ย อํ า น า จ  : 
Centralization) ประกอบดวย กระทรวง 
ทบวง กรม 
   2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(หลักการแบงอํานาจ : Deconcentration) 
ประกอบดวย (กลุมจังหวัด) จังหวัด อําเภอ 
(ตําบล และหมูบาน ในรูปของการปกครอง
ทองท่ี) 
   3. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
( ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ  : 
Decentralization) ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา 

 โครงสรางการบริหารราชการซึ่งแบงไดเปน 3 
ประเภทคือ  
      (1) หนวยงานกลาง  (Central 
Organization of State) อาทิ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักผูตรวจการ (Auditor-
General’s Office) และสํานักงานอัยการสูงสุด 
(Attorney-General’s Chambers)  
      (2) กระทรวงตางๆ ซึ่งประเทศสิงคโปรมี
กระทรวงท้ังหมด 15 กระทรวง  
      (3) องคการบริหารอิสระ (Statutory 
Agencies or Statutory Boards) สวนใหญเปน
หนวยงานระดับปฏิบัติ มีหนวยงานเพียง 2-3 แหง 
เทาน้ัน ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
องคการบริหารอิสระ แตละแหงตองทํางาน
ประสานอยางใกลชิดกับกระทรวงหน่ึงกระทรวง 
โดยมีข าราชการระดับสู งและรัฐมนตรี เปน
กรรมการ ท้ังน้ีหนวยงาน บางแหงยังคงไดรับการ
อุดหนุนจากรัฐบาล และอยูภายใตการตรวจสอบ 
ของสํานักผูตรวจราชการ  

 แบงการปกครองเปน 3 ระดับ คือ 
1.ระดับสหพันธ ประกอบดวย รัฐบาลสหพันธ
และรัฐสภา รับผิดชอบเรื่องผลประโยชน 
แหงชาติเปนสําคัญ 
2.ระดับรัฐ ประกอบดวย 6 รัฐ และ 2 อาณา
เขต ไดแก นิวเซาวทเวลส (New South 
Wales) วิคตอเรีย (Victoria)  ควีนสแลนด 
(Queensland)  แทสเมเนีย (Tasmania) 
ออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) 
ออสเตรเลียใต (Southern Australia)  อาณา
เขตภาคเหนือ (Northern Territory) เขตนคร
หลวงออสเตรเลีย (Australia Capital 
Territory - ACT) ซึ่งเปนท่ีตั้งของนครหลวง
สหพันธคือ แคนเบอรรา (Canberra) โดยมี
รัฐบาลรัฐ และสภาแหงรัฐ ทําหนาท่ีดาน
บริหารและนิติบัญญัติตามลําดับ เปนการเสริม
กิจกรรมของรัฐบาลกลาง  
3. ระดับทองถิ่น ไดแก องคการปกครองสวน
ทองถ่ินของเมือง เทศบาล และตําบล 

    การปฏิรูประบบราชการ (สวนกลาง) 
-การเสริมสร า งความเปนผู นํ าของ
นายกรัฐมนตรีและการปฏิรูปอํานาจ
หนา ท่ีของคณะรัฐมนตรี เ พ่ือใหการ
บริหารงานมีความยืดหยุน คลองตัว 
สามารถตอบสนองขอเรียกรองของ
ประชาชนไดอยางแทจริง   
-ปรับปรุงโครงสรางของการบริหาร
ราชการใหมเ พ่ือลดขนาด และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ทํางานโดยภาครัฐ                
- มี ก ารจั ด ต้ั งสถาบัน อิสระ 
(Independence Administration 
Institute /IAI) ข้ึน จํานวน 59 แหง เพ่ือ
ทําหนาท่ีตรวจสอบการบริหารงานของ
หนวยงานรัฐ ท้ัง 89 แหง                              
-ปรับลดขนาดองคการและจํ านวน
ข าราชการให เล็กลง เ พ่ือให รั ฐบาล
สามารถบริหารแบบองคกรขนาดเล็กแต
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ตารางเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการกับตางประเทศ  

 ประเทศ 
 
ประเด็น 

 
ไทย 

 
สิงคโปร 

 
ออสเตรเลีย 

 
ญ่ีปุน 

 มีประสิทธิภาพ (Slim and Effective)   
- กฎหมายเลือกตั้งแบบใหมของญี่ปุน 
การปฏิรูประบบราชการ (สวนทองถ่ิน) 
-เร่ิมมีการกระจายอํานาจการปกครอง
อยางจริงจังหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เน่ืองจากรัฐธรรมนูญบังคับไว  
- ประกอบดวย 2 รูปแบบ คือ จังหวัด 
และ เทศบาล 
- หลักการวา ภารกิจใดท่ีทองถิ่น
สามารถทําได สวนกลางจะถายโอนไป
ใหทองถิ่นทําท้ังหมด โดยรัฐบาลจะ
พยายามจัดสรรงบประมาณไปใหทองถ่ิน
ทําใหมากท่ีสุด  
- ทองถ่ินไดรับเงินอุดหนุนในอัตราสวน 
(2 : 3)  
- สวนกลางมีบทบาทนอยลงทําหนาท่ี
ในการหาเงินลงทุนกับตางประเทศแต
การบริหารจัดการในประเทศโอนภารกิจ
ใหจังหวัดและเทศบาลดําเนินการเกือบ
ท้ั งหมด  ถื อ เป นต นแบบของการ
กระจายอํานาจแหงหนึ่งของโลกก็วาได 

งาน   การปฏิรปูระบบราชการไทย  
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ทํางาน 

      แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการสิงคโปร
จ ะ เ ปลี่ ย น ไ ป สู ก า ร ตอ บ สน อ งต อ ก ร ะ แ ส
โลกาภิวัฒน ซึ่งอาจชวยพัฒนาความสามารถใน

 การปฏิรูประบบราชการของประเทศ
ออสเตรเลียใชแนวคิด Reform the Public 
Service เ ป น ห ลั ก ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง

 การปฏิรูประบบราชการในญี่ปุน 
-ระบบราชการมีความคลองตัวข้ึนลด
ขนาดองคกร ลดจํานวนขาราชการ 
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ตารางเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการกับตางประเทศ  

 ประเทศ 
 
ประเด็น 

 
ไทย 

 
สิงคโปร 

 
ออสเตรเลีย 

 
ญ่ีปุน 

      I. กระบวนการทํางาน และการลดเวลา  
      II. เคานเตอรบริการประชาชน 
       III. บริการระบบอิเล็กทรอนิกส  
2. การปรับปรุงโครงสรางการบรหิาร
ราชการแผนดิน  
       I. 5 กระทรวงใหม และ 17 กรมใหม 
       II. ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ผูวา CEO) 
       III. กลุมจังหวัด (Provincial 
Clusters) 
3. การร้ือปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ  
      I. การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ  
      II. ระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ  
4. การสรางระบบบริหารงานบุคคลและ
คาตอบแทนใหม  
       I. การเปดระบบราชการสําหรับการ
เลือกสรรตาํแหนงผูบริหาร 
       II. โครงสรางฐานเงินเดือนใหม  
5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวัฒนธรรม 
และคานิยม  
       I. สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและผูบริหารการเปลีย่นแปลง 

การแข ง ขั นของประ เทศแต ก็ อ าจ ทํ า ให
ความสามารถในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนลดลง การนําแนวคิดเสรี
นิยมมาปรับใชอาจทําใหการใหบริการสาธารณะ
ประสบผลสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจและทําใหเกิด
การละเลยปญหาท่ีไมเก่ียวของกับเศรษฐกิจ(Non-
Economic Problem) 

ประสิทธิภาพของระบบราชการ 6 ดาน 
ประกอบดวย การปรับปรุงดานโครงสราง การ
ปรับปรุงดานแรงงานสัมพันธการปรับปรุงดาน
กําลังคน การปรับปรุงดานการเ งิน การ
ปรับปรุงดานการใหบริการ และการปรับปรุง
ดานการวางแผนและรายงานการปรับปรุง 
โดยมีวัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยนระบบ
ราชการใหเนนการทํางานแบบมุงเนนผลงาน 
มี ค ว า ม ทั น ส มั ย  แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สภาพแวดลอมท่ีแปรเปลี่ยนไป 

ปรับโครงสร าง เหลื อ เ พียง  2 ส วน
(สวนกลางและสวนทองถ่ิน) 
- ส อด ค ล อ ง กั บ กา ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง 
(Change) 
- ทองถิ่นมีบทบาทและภารกิจท่ีสําคัญ
มาก สอดคลองการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) 
- ประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ระบบราชการ 
- ผูนําสวนกลางและทองถ่ินเขมแข็ง 
- ลดการทุจริตคอรัปชั่นลง เน่ืองจากมี
ขอหามไว เชน หามแจกเงิน หามแจก
ข อ ง ข วั ญ 
หามแจกพวงหรีด หามจัดเลี้ยงทุกชนิด 
หามไปเปดงาน หามเปดปายรานคา  
หามใหรางวัลนักกีฬา  เปนตน 
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ตารางเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการกับตางประเทศ  

 ประเทศ 
 
ประเด็น 

 
ไทย 

 
สิงคโปร 

 
ออสเตรเลีย 

 
ญ่ีปุน 

       II. ผูบริหารการเปลีย่นแปลงรุนใหม 
6. การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย 
       I. คํารับรองการปฏิบัติราชการ  
         II. การจัดทําแผนการบรหิารราชการ
แผนดิน และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
7. การเปดระบบราชการใหประชาชน   
เขามามีสวนรวม 

 
 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการของตางประเทศ (Best practice) 

 จากขอมูลการปฏิรปูระบบราชการของประเทศตางๆ ท้ังในดานโครงสรางและระบบงาน เพ่ือศึกษาเทียบเคียงการปฏิรูประบบราชการระหวางไทยกับ
ประเทศท่ีอยูในภูมิภาคตางกันเชน ASEAN, Asia, และ Australia เชน สิงคโปร ออสเตรเลียและญ่ีปุน พบวา ท้ัง 4 ประเทศมีแนวคิดหลักการปฏิรูปท่ีมี
ลักษณะคลายกัน ดังนี้ 
 1. มีหนวยงานในระดับประเทศ ท่ีเปนหนวยงานกลาง เชน ประเทศไทยมีหนวยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม สิงคโปรมีหนวยงานกลาง (Central 
Organization of State) อาทิ  สํานักนายกรัฐมนตรี ประเทศออสเตรเลียเปนระดับสหพันธ ประกอบดวย รัฐบาลสหพันธและรัฐสภาท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ผลประโยชน แหงชาติเปนสําคัญ  
 2. มีการลดบทบาทของสวนกลาง ใหทองถ่ินมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดชัดวาในประเทศญ่ีปุนมีหลักการวา ภารกิจใดท่ีทองถ่ินสามารถทําได 
สวนกลางจะถายโอนไปใหทองถิ่นทําท้ังหมด สวนกลางมีบทบาทนอยลงทําหนาท่ีในการหาเงินลงทุนกับตางประเทศแตการบริหารจัดการในประเทศโอน 
ภารกิจใหจังหวัดและเทศบาลดําเนินการเกือบท้ังหมด ถือเปนตนแบบของการกระจายอํานาจแหงหนึ่งของโลกก็วาไดมีการปรับลดโครงสราง 
 3. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ โดยมีแนวคิดในการปรับระบบและวิธีการทํางาน การลดอัตรากําลัง การลดขนาดองคกร และให
ความสําคัญถึงการปรับตัวเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การใหประชาชนเขามามีสวนรวม  
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 ประเด็นการปรับลดโครงสราง 

พบวา สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ

ของไทย ภายใตแผนปฏิรูปประเทศ ท่ีเนน

องคการภาครัฐใหมีความกะทัดรัด ปรับตัวเร็ว

มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง  มี รู ป แ บ บ เ รี ย บ ง า ย 

(Adaptive, Agile, Flexible) เพ่ือเปน

หลักการแนวทางใหสวนราชการสามารถ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และบริบทโลกไดอยางรวดเร็ว โดยการมอบ

อํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม ใน

การ Rearrange ดังภาพซาย 
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 จากการวิเคราะหทบทวนขอมูล รวมถึงตัวอยาง best practice ตางประเทศ พบปญหาอุปสรรค/ชองวางการดําเนินงาน ดังนั้นเพ่ือปด/ลดชองวาง

การดําเนินงาน และใหการปรับบทบาทภารกิจของกรมอนามัยบรรลุ กาวไปสูระบบราชการ 4.0 ซ่ึงจะตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน บุคคลภายนอก

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ตองทํางานเชิงรุก ตอบสนองความตองการของประชาชน และตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา วิเคราะหความเสี่ยง สราง

นวัตกรรม ตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา และตองมีระบบการทํางานท่ีปรับเปนดิจิทัลเต็มรูปแบบ จึงมีขอเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี ้

 1. ออกแบบระบบกํากับติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 2.  ชี้แจงทําความเขาใจตอบุคลากรมากข้ึน เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาขององคการกรมอนามัย เม่ือมีการปรับบทบาทภารกิจ 
 3. นําโอกาสเชน ตัวอยาง best practice จากประเทศตางๆ หรือ จากหนวยงานอ่ืนๆท้ังจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานของ
สํานักงานกพร. การมอบอํานาจการแบงสวนราชการ ฯลฯ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทกรมอนามัย ท้ังนี้ หากเปน best practice ของตางประเทศ 
ควรหาขอมูลสนับสนุนเพ่ิมเติม 
 4. เนื่องจากขณะนี้ แผนปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ดาน อยูระหวาง สศช.ตรวจสอบความสอดคลองกับแผนแมบทฯ ตามข้ันตอนท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 
อาจทําใหเกิดความไมม่ันใจในความจําเปนตองดําเนินการตอเนื่องตอไป จึงควร update สถานการณความกาวหนาและแจงใหกรมรับทราบเพ่ือสรางความ
เชื่อม่ัน และใหเกิดความกาวหนาและบรรลุตามแผนตอไป 

 โดยสรุป ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ไดผานกระบวนการและข้ันตอนการทํางานของกรรมการคณะตางๆ จน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ยอมมีผลบังคับตอหนวยงานรัฐใหตองผูกพันรับผิดชอบในการดําเนินการตามกรอบทิศทาง แตตองคํานึงถึงการขับเคลื่อนท่ีมี
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเปนปจจัยตัวแปร ไมสามารถบังคับหรือสั่งการได จึงตองการกระบวนการแลกเลี่ยนเรียนรูและปรับแนวคิดใหเขาหากันไดเพ่ือ
การขับเคลื่อนไปสูจุดหมายไดตอไป  

 

.................................................... 


