
ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



นโยบายสาธารณะ คือ  “ทศิทางหรือแนวทางที่สังคม          
โดยส่วนรวมเหน็ว่าหรือเช่ือว่า ควรที่จะด าเนินการไปในทางนัน้  
โดยเป็นแนวทางที่เป็นสัมมาทฐิิ  ภายใต้พืน้ฐานแห่งศีลธรรม    
และความสมดุลทางเศรษฐกจินโยบายสาธารณะ”  
 



ประการแรก : ความส าคัญต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

ได้แก่  
1) ความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย น านโยบายไปปฏิบัตใิห้ประสบ

ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล (effectiveness) และ
ประสิทธิภาพ (efficiency) ยิ่งจะท าให้องค์กรนัน้ได้รับการ
ยอมรับและความนิยมจากสาธารณะอย่างกว้างขวาง    

2) ความส าคัญต่อประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาวะ  
3) ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัตงิาน ที่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัตไิด้  

อย่างชัดเจน ก็จะท าให้การปฏิบัตงิานเป็นไปได้อย่างสะดวก             
ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมาย  

 



1) เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการก าหนดทศิทางการพัฒนาประเทศ 
2) เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3) เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 

    
   นโยบายสาธารณะยังมีบทบาทส าคัญในฐานะทีเ่ป็น
กระบวนการแห่งการเรียนรู้ของสังคมทีส่ าคัญ  เป็นกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ช้ีทศิทางของสังคมและ            
เป็นกระบวนการทีจ่ะท าให้ทราบถงึการให้คุณค่า (หรือการให้
ความส าคัญ) ทีแ่ตกต่างกันในสังคม 



 องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ (อ้างโดย 
ปัตพงษ์และอนุพงศ์, 2543)  ที่เอือ้ต่อสุขภาพไว้ว่า หมายถงึ 

   
  “นโยบายสาธารณะทีแ่สดงความห่วงใยอย่างชัดเจน             
ในเร่ืองสุขภาพ พร้อมทีจ่ะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพ    
ทีอ่าจเกิดขึ้นจากนโยบายน้ัน ขณะเดยีวกันก็เป็นนโยบาย             
ทีมุ่่งสร้างเสริมส่ิงแวดล้อม ทั้งทางสังคม และกายภาพ                  
ทีเ่อ้ือต่อการมีชีวิตทีมี่สุขภาพด ีและมุ่งให้ประชาชนมีทางเลือก             
และสามารถเข้าถงึทางเลือก ทีก่่อให้เกิดสุขภาพดไีด้” 



 
  กระบวนการและขัน้ตอนของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ    

( Healthy Public Policy  Process)  
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 

 



1. การก่อเกิดนโยบาย  

2. การก าหนดทางเลือกและ
ตัดสินใจท านโยบาย  

3. การน านโยบายไปปฏิบัต ิ

5. ความต่อเน่ือง การทดแทน
และการสิน้สุดนโยบาย 

4. การประเมินผลนโยบาย  



 อาจใช้วิธีการร่วมกันคือ การคาดการณ์อนาคต การส ารวจ
สถานการณ์  การระบุและจัดล าดบัความส าคัญของปัญหา    
การวิเคราะห์สาเหตุ  



 ค าถามในขัน้ตอนนี ้คือ ต่อปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีอยู่               
จะมีทางเลือกเชิงนโยบายอะไรบ้างในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา       
และจะเลือกทางเลือกใด  ที่มาของทางเลือกเชิงนโยบายมีลักษณะ
ส าคัญ คือ ต้องมีจนิตนาการ (imagination) ต้องมีความคดิ
สร้างสรรค์ (creativity) และเป็นนวัตกรรม 
(innovation)  



 องค์ความรู้ที่ต้องน ามาใช้ในขัน้ตอนนี ้คือ การจัดท ายุทธศาสตร์   
การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การควบคุมการด าเนินงานตามแผน 



 การประเมินผลอาจมีหลายวธีิ เช่น การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะตามกระบวนการหรือขัน้ตอนของนโยบายสาธารณะ  
การประเมินตาม CIPP-Model ซึ่งจะประเมินผลการ
ด าเนินงานทัง้บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพท์  
นอกจากนี ้ในทางสุขภาพจะใช้การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA) ส าหรับการประเมินนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 



 กรณีที่นโยบายสาธารณะประสบความส าเร็จจะต้องมีกลไก     
การด าเนินนโยบายสาธารณะอย่างต่อเน่ือง  



  เป้าหมายการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการนวัตกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ 

1) ผู้น าสุขภาวะต าบลและชาวบ้านทั่วไป เกดิความรู้ ความเข้าใจและมีทกัษะ
สามารถปฏบิัตกิารขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดับต าบลได้จริง   

2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพถูกบรรจุ       
อยู่ในข้อบัญญัตแิละแผนพฒันาของอบต. 

3) เกดิกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนและอบต.ในการขับเคล่ือน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับต าบล
อย่างต่อเน่ือง  



 ระยะก่อนเกิดนโยบายสาธารณะระดบัต าบล 
  ขัน้ตอนที่ 1 : การจัดท าตัวชีวั้ดและแบบส ารวจข้อมูลสุขภาพ 4 มติ ิ(ร่างกาย 
จติใจ สังคม สตปัิญญา) ผู้น า กลุ่ม/องค์กร ซึ่งอาจด าเนินการพร้อมกับเวที
ประชาคมระดับต าบลเพื่อชีแ้จงโครงการฯ 
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แบ่งการด าเนินงานในเวทปีระชาคมออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี ้   
ขัน้ตอนที่ 1 : การชีแ้จงท าความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวที 
    ประชาคมซักถามและแลกเปล่ียนความคดิเหน็  
 

ขัน้ตอนที่ 2 : การน าเสนอข้อมูล และแผนที่สุขภาพ 4 มติ ิ 
  

ขัน้ตอนที่ 3 : วเิคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ทุน ภูมปัิญญาท้องถิ่นในแต่ละมติ ิ

    จากนัน้หาข้อสรุปร่วมกันและเลือกประเดน็นโยบายสาธารณะ 
  ด้านสุขภาพ 

 



ขัน้ตอนที่ 4 : การเขียนข้อความนโยบาย หรือทศิทางในการ     
   สร้างเสริมหรือแก้ไขปัญหาสุขภาวะในต าบล  

 

ขัน้ตอนที่ 5 : การเขียนยุทธศาสตร์ หรือวิธีการส าคัญๆที่จะท าให้ 
   นโยบายประสบผลส าเร็จ  

 
ขัน้ตอนที่ 6 : การเขียนโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

  

ขัน้ตอนที่ 7 : ผู้เข้าร่วมเวทปีระชาคม หาฉันทามตร่ิวมกันในการ 
    ตัดสินใจเลือกโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  



1) การด าเนินงานตามโครงการน าร่องที่จะปฏิบัตกิารจริงในต าบล โดย
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันวางแผนปฏบัิตกิารอย่างละเอียด
ทุกขัน้ตอน และเร่ิมด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร  

2) การประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการสู่ข้อบัญญัตแิละแผนพัฒนา   
ของอบต.โดยผู้น าสุขภาวะต าบล ประสานงานกับคณะบริหารอบต.  

 



1) มีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวเิคราะห์ปัญหา    
และค้นหาข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างทันท่วงที  

2) การตดิตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัตแิละ
แผนพัฒนาของอบต.ให้น ามาสู่การปฏบัิตกิารจริง 

 





 ข้อมูลที่ส าคัญด้านจติใจ คือ ปัญหา “โรคเครียด” จ านวน 43 ราย 
 ข้อความนโยบาย   “สุขภาพจติดี ชีวีมีสุข” 
 ยุทธศาสตร์ (วิธีการส าคัญ) 
   1)  เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวณะ 
   2)  ปฏิบัตติาม  ฮีต  12  คอง 14  
   3)  สร้างความรัก  ความอบอุ่น  ในครอบครัว 
   4)  รณรงค์ ลด ละ เลิก  อบายมุข และสุรา/ยาสูบ 
  5)  ส่งเสริมสุขภาพจติ  เยาวชน และมีมุมเพื่อนใจ 



 ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม  คือ ปัญหา “ผู้ตดิสุรา” จ านวน 38 ราย 
 ข้อความนโยบาย  “ลด  ละ  เลิกสุราในชุมชน”  
 ยุทธศาสตร์ (วิธีการส าคัญ) 
   1)  ให้ของขวัญตัวเองด้วยการเลิกสุรา/ยาสูบในวาระส าคัญ 
   2)  เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และของถวายพระไม่มีบุหร่ี 
   3)  งานเลีย้งปลอดเหล้า 
   4)  ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการลดละเลิกสุรา/ยาสูบ 
   5)  สร้างวัฒนธรรมการให้ของขวัญ  ปลอดสุรา/ยาสูบ 


