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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค ์1) เพ่ือศกึษากระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค

พิษสนุขับา้ฯของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ไปปฏิบตัิ 2) เพ่ือศกึษาปัญหาอปุสรรคของกระบวนการน าโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตไปปฏิบตั ิเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ โดยมี
แนวทางการวิจัย 2 รูปแบบ ในการแสวงหาค าตอบของการวิจัย คือ การวิจัยโดยศึกษาจากทางเอกสาร และดว้ยการ
สมัภาษณแ์บบเจาะลึกกับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงาน โดยกระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นการระดมพลัง 
(Mobilization) 2) ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) 3) ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง 
(Institutionalization) ดว้ยการวเิคราะหเ์นือ้หาพบว่า 1) กระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบา้ฯของเทศบาลเมืองกะทู ้จังหวดัภูเก็ต ไปปฏิบตัิในแต่ละขัน้ตอน  1) ขัน้การระดมพลัง (Mobilization) เทศบาล
เมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ผูน้  าเล็งเห็นความส าคญัของโครงการและความรุนแรงของโรคพิษสุนขับา้ รวมถงึตรงตามภารกิจ
หลกัท่ีทางเทศบาลเมืองกะทูด้  าเนินการเป็นประจ าตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ มาตรา 50 
(4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3) ประกอบกบัพระราชบญัญัตโิรคพิษสนุขับา้ พ.ศ.2535 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงึมี
อ  านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  2)  ขั้นการปฏิบัติ  (Deliverer 
Implementation) มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงมีการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพืน้ท่ี เพ่ือส่งเสริมการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ในการปฏิบตัิงาน  3) ขัน้การ
สรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง (Institutionalization) การด าเนินงานมีความต่อเน่ืองในการฉีดวคัซีนช่วงเดือน
มีนาคม – พฤษภาคมของทกุปี และมีการบรรจโุครงการในแผนพฒันา 5 ปี ของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 2) ปัญหา
อุปสรรคในกระบวนการน าโครงการไปปฏิบตัิมีอยู่  3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากรจะขาดอัตราก าลังต  าแหน่งนายสัตว์
แพทยห์รือนายสตัวบาลท่ีเป็นราชการส่วนทอ้งถิ่นของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต แต่มีการแกปั้ญหาโดยการท างาน
รว่มกบัสตัวแ์พทยข์องกรมปศสุตัวจ์งัหวดัในการออกพืน้ท่ี 2) ดา้นงบประมาณในการจดัเบีย้เลีย้งท่ียงัไม่เพียงพอ 3) ดา้น
วสัดอุุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ตลอดจนปัจจยัดา้นวิชาการหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เจ้าหนา้ท่ียงัขาดอุปกรณป์้องกนั
ตวัเองในการท างาน เพราะการท างานรว่มกบัสตัวอ์าจมีการเกิดอนัตรายจากสตัวจ์นไดร้บับาดเจ็บได  ้
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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The objectives of this research are as follows: (1) to study the process of implementing a project 

on disease- free animals and saving people from rabies in the Kathu Municipality of Phuket; (2)  to study the 
problems and obstacles in terms of the implementation process. This study was qualitative research and used 
are two types of research approaches:  documentary research and in- depth interviews.  The process of 
implementing the disease- free animals and saving people from rabies project at the micro- implementation 
level consisted of three steps:  (1)  mobilization; (2)  delivering implementation; and (3)  institutionalization by 
analyzing content, the findings were:  (1)  the process of implementing the disease- free animals and saving 
people from rabies in order to practice each step: (1) in the mobilization stage, the Kathu Municipality Phuket 
Province leaders recognized the importance of the project and the severity of rabies, in accordance with the 
main mission of the Kathu Municipality. The leaders recognized the importance of the project and the severity 
of rabies, including in accordance with the mission of the Kathu Municipality, performed on a regular basis 
according to the Municipal Act of B.E. 2496 and amendment Section 50 (4), Section 53 (1), Section 56 (3) in 
conjunction with the Rabies Act B.E. 2535. The local government had the power to prevent and control rabies; 
(2)  the stage of implementation delivery was carried out in accordance with the objectives of the project, 
including the integration of working with network partners in the area to promote work efficiency and 
effectiveness evident in work performance; and (3)  the stage of institutionalization.  The operation continually 
vaccinates from March to May of every year, and the project is included in the five-year development plan of 
the Kathu Municipality Phuket Province; (2)  there were three problems and obstacles in the implementation 
process:  (1)  in terms of personnel, there was a lack of manpower in the position of private veterinarians or 
veterinarians working with the local government.  However, one solution is to work with veterinarians in the 
provincial livestock department; (2) budget in terms of arranging insufficient allowances; and (3) the materials 
and equipment tools as well as related academic or technology factors.  The staff still lacked self-defense 
equipment for work and because working with animals can be dangerous, as the animals that may cause injury 
to the operator. 

 
Keyword : The Disease - Free Animals Save Humans From Rabies Project, The Kathu Town Municipality, 
Mobilization, Deliverer Implementation, Institutionalization 
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ขอขอบคุณท่ีรักเพ่ือนสนิทและเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆท่ีท างาน ในการเป็นก าลังใจและคอย
สนบัสนนุ คอยชว่ยเหลือในทกุๆเรื่อง 

สดุทา้ยนีข้อขอบพระคณุและนอ้มร  าลึกถึงบิดาผูล้่วงลบั ท่ีไม่ไดอ้ยู่ช่ืนชมใบปริญญานีแ้ลว้ 
ขอขอบพระคณุมารดา และครอบครวัทกุทา่นท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนนุจนท าใหก้ารศกึษาในครัง้นีป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรคพิษสนุขับา้เป็นสาเหตหุนึ่งของการเสียชีวิตของผูค้นทั่วโลก โดยองคก์ารอนามยัโลก 
(WHO)  ประมาณการผูเ้สียชีวิตจากโรคพิษสนุขับา้ทั่วโลกปีละ 59,000 ราย โดยปัจจบุนัโรคพิษ
สนุขับา้มีอยูใ่น 150 ประเทศทั่วโลก (WHO, 2562) ผูเ้สียชีวิตสว่นใหญ่พบมากในประเทศแถบ
แอฟรกิาใต ้อเมรกิาใต ้และเอเชีย สว่นใหญ่เป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา โรคพิษสนุขับา้นบัเป็น
โรคตดิตอ่จากสตัวม์าสู่คนท่ีเม่ือแสดงอาการแลว้จะเสียชีวิต ไมมี่ทางรกัษาใหห้าย แตส่ามารถ
ปอ้งกนัไดด้ว้ยการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ทนัทีท่ีถกูสตัวก์ดั หรือ ขว่น องคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) และองคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ (OIE) ไดก้ าหนดเปา้หมายก าจดัโรคพิษสนุขั
บา้ใหห้มดจากโลกภายในปี พ.ศ. 2573 (zero human rabies death by 2030) ประเทศไทยได้
เป็นสมาชิกขององคก์ารอนามยัโรค และไดเ้ขา้รว่มกบัเปา้หมายในครัง้นี ้(กรมปศสุตัว,์ 2559) 

ปัญหาโรคพิษสนุขับา้เป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีคกุคามสขุภาพประชาชน และยงัคง
วนเวียนอยูใ่นสงัคมไทยมายาวนาน ผูเ้สียชีวิตจากโรคพิษสนุขับา้ ตัง้แตปี่พ.ศ.2546 จนถึงปัจจบุนั
มีจ านวนผูป่้วย 5-26 รายตอ่ปี หรือมีอตัราการเกิดโรค 0.01-0.04 รายตอ่แสนประชากร (กรม
ควบคมุโรค, ม.ป.ป) และมีอตัราการเกิดโรคพิษสนุขับา้ในสตัว ์1,361 ตวัคดิเป็นรอ้ยละ 15.45 
ของตวัอยา่งทัง้หมด (ส านกัระบาดวิทยา, ม.ป.ป) จากปัญหาท่ีกลา่วมาตอ้งมีการขอความรว่มมือ
จากหนว่ยงานหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหนว่ยงานหลกัท่ีมีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ดแูลปอ้งกนัโรคในคน ตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ.2523 กรมปศสุตัว ์กระทรวงการเกษตรและสหกรณ ์ดแูลปอ้งกนั
ควบคมุโรคในสตัว ์ตามพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2499 และพระราชบญัญตัปิอ้งกนั
โรคพิษสนุขับา้ พ.ศ.2535 โดยหนว่ยงานหลกัทัง้สองไดป้ระสานเครือขา่ยความรว่มมือกบั
หนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  สภากาชาดไทย สถาบนัการศกึษา 
องคก์รอิสระ รวมถึงประชาชนเอง เพ่ือเป็นการขยายความรว่มมือปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ไปใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างยั่งยืน (กรมปศสุตัว,์ 2559) 

จงัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองท่ีมีความเจรญิทางดา้นเศรษฐกิจสงู และเป็นเมืองท่ีไดร้บัความ
นิยมดา้นการนกัทอ่งเท่ียวไมว่า่จะเป็นทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติเป็นอยา่งมาก ปัญหาโรคพิษ
สนุขับา้ถือเป็นปัญหาท่ีแฝงอยูใ่นชมุชน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเท่ียวถา้หากไมมี่การ
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ด าเนินการปอ้งกนั โดยในพืน้ท่ีของจงัหวดัภเูก็ตไดร้บัการประกาศจากกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใ์หเ้ป็นเขตปลอดโรคพิษสนุขับา้ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 ถือวา่เป็นจังหวดัแรกท่ีไดร้บัการ
ประกาศใหป้ลอดโรคดงักล่าว อย่างไรก็ดีทางเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต มีความพยายาม
แกไ้ขปัญหาโรคพิษสนุขับา้มาโดยตลอดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ซึ่งในพืน้ท่ีของเทศบาลเมืองกะทู ้
จงัหวดัภเูก็ต ไดร้บัรางวลัชนะเลิศประเภทเทศบาล ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีมีผลงานการ
สรา้งเขตปลอดโรคพิษสนุขับา้เป็นท่ีประจกัษแ์ละดีเดน่ระดบัประเทศ ตามโครงการ Thailand 
rabies award 2018 ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ(กรม
ประชาสมัพนัธ,์ 2562)  

จากท่ีมาและความส าคญัขา้งตน้ จงึท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจศกึษาการน าโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตั ิตามเปา้หมายท่ี 4 ของโครงการ คือการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษสนุขับา้ในทอ้งถ่ิน เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการในการน าโครงการไป
ปฏิบตัขิองเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีสง่ผลส าเรจ็เพื่อท่ีจะสามารถน าไป
เป็นตน้แบบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนไดต้อ่ไป 

 
1.2 ค าถามงานวิจัย 

1. เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตมีกระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัอิย่างไร 

2. มีปัญหาหรืออปุสรรคใดบา้งท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตไปปฏิบตัิ 
 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษากระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ

ไปฏิบตัขิองเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
2. เพ่ือศกึษาปัญหาอปุสรรคของกระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพิษสนุขับา้ฯของเทศบาลเมืองกระทู ้จงัหวดัภเูก็ตไปปฏิบตัิ 
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
1.ขอบเขตด้านเนือ้หา  

ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับา้ฯไป
ปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ี 4 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษสุนขับา้ในทอ้งถ่ิน ในเขตเทศบาล
เมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต โดยยึดตวัแบบวิเคราะหก์ารน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจุลภาค (Micro 
Implementation) ( Berman P.  1978; วรเดช จนัทรศร, 2552) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้
การระดมพลงั (Mobilization) 2) ขัน้การปฏิบตั ิ(Deliverer Implementation) 3) ขัน้การสรา้งความ
เป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง ( Institutionalization) และมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการน าโครงการไปปฏิบตัใินครัง้นี ้

2.ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
จะศกึษาเฉพาะในพืน้ท่ีของเขตเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

3.ขอบเขตด้านประชากร  
บุคลากรของเทศบาลเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ

รบัผิดชอบโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ 
4.ขอบเขตระยะเวลา  

ศึกษาจากข้อมูลเอกสารและลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์ช่วงตัง้แต่เดือนมกราคม 2560 – 
เดือนมีนาคม 2564  

 
1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงความส าเรจ็ของการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สนุขับา้ฯ ไปปฏิบตัใิหเ้กิดผลส าเรจ็เพื่อเป็นตน้แบบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนตอ่ไป 

2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ 

 
1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การน านโยบายไปปฏิบตั ิหมายถึง การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ กรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

เจา้หนา้ท่ี หมายถึง บคุลากรในเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
โรคพิษสนุขับา้ หมายถึง เป็นโรคตดิตอ่จากสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม โดยสตัวท่ี์พบบอ่ยคือ 

สนุขัและแมว เกิดจากเชือ้ไวรสัท่ีจูโ่จมประสาทส่วนกลางท าใหเ้กิดโรคทางระบบประสาท และใน
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หลายกรณีท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได ้การตดิเชือ้แพรผ่า่นทางน า้ลายเขา้สู่บาดแผล ปากหรือดวงตา 
เป็นตน้ 
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บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัเรื่องการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ                                    

ไปปฏิบตัิ กรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ผูว้ิจยัไดท้บทวน เอกสาร รวมทัง้แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ ดงันี ้

1.ความหมายนโยบายสาธารณะ 
2.แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
3.โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ 
4.ประวตัคิวามเป็นมาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายนโยบายสาธารณะ 

มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เชน่  
Thomas R.Dye (1984) ให้ความหมายไว้ว่า คือสิ่งใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะ

กระท าหรือไมก่ระท า 
David Easton (1953) มีความหมายไวว้่า คือการจดัสรรประโยชน ์หรือสิ่งมีคณุค่า

ระหวา่งปัจเจกชน และกลุม่ผลประโยชนต์า่งๆในระบบสงัคมการเมือง 
Ira Sharkansky (1970) ใหค้วามหมายไวว้่า นโยบายสาธารณะคือกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีรฐับาลหรือองคก์รของรฐัจัดท าขึน้ อาทิ การจดับริการสาธารณะ การออกกฎหรือขอ้บงัคับใช้
ตา่งๆ และการจดัใหเ้กิดพิธีกรรมอนัถือเป็นสญัลกัษณท์างสงัคมอยา่งหนึ่ง เป็นตน้ 

 วรเดช จนัทรศร (2547) ใหค้วามหมายไวว้่า การน านโยบายไปปฏิบตั ิคือ การศกึษา
เก่ียวกบัองคก์ารท่ีรบัผิดชอบวา่ สามารถท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดทรพัยากรในการบริหาร ตลอดจนกลไก
ท่ีส าคญัทัง้หมด เพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานสามารถบรรลตุามนโยบายท่ีระบไุวห้รือไม ่แคไ่หน อยา่งไร 

เรืองวิทย ์เกษสวุรรณ (2550) นโยบายสาธารณะเป็นการน าความรู้และความคิดท่ีมี
เหตผุลและตัง้ใจเพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เป็นการก าหนดกฎเกณฑเ์พ่ือการปฏิบตัิงานของ
รฐับาล เป็นการก าหนดแนวทางในอนาคต เนน้เปา้หมาย วตัถุประสงคเ์ง่ือนไข ผลลพัธ ์และเป็น
ความพยายามท่ีจะกระท าเพ่ือใหบ้รรลผุลประโยชนส์าธารณะ 
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จากนิยามความหมายของนกัวิชาการขา้งตน้สรุปไดว้า่นโยบายสาธารณะ คือสิ่งท่ีเกิดขึน้
เพ่ือแกไ้ขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือจดัการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นกิจกรรมท่ีรฐับาลเลือกท่ีจะสนใจ
กระท าหรือไมส่นใจกระท า ขึน้อยูก่บัมมุมอง ผลประโยชน ์ความส าคญั ของรฐับาลหรือองคก์รใน
ขณะนัน้ 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ขัน้ตอนท่ีส าคญัขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย คือ การน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นขั้นตอนของการน าเอามาตรการหรือแนวทางการ
ด าเนินงานของนโยบายแปลงไปสู่กิจกรรมตา่งๆ หลงัจากนโยบายไดร้บัความเห็นชอบใหน้ าเอาไป
ปฏิบตัิ การน านโยบายไปปฏิบตัิจะสง่ผลลพัธแ์ละผลกระทบตอ่ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและตอ่สงัคม
โดยรวม นโยบายส่วนมากมักไม่สามารถก่อผลลพัธท่ี์ตัง้ใจและท่ีคาดหวงั เน่ืองจากปัญหาและ
อปุสรรคนานปัการ  (มยรุี อนมุานราชธน, 2549) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัจิงึเป็นขัน้ตอน
ส าคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยจะท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดสนับสนุนหรือ 
เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอันจะน าไปสู่การสรา้งแนวทางท่ีจะท าให้
นโยบายสาธารณะประสบความส าเรจ็มากขึน้  

 
2.2.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

C.E. Van Horn and D.S. Van Meter (1976) กล่าวว่าการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตัิ คือกิจกรรมทัง้หลายท่ีกระท าโดยฝ่ายรฐับาลและฝ่ายเอกชน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้ามารถบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้ล่วงหนา้ จากการตดัสินใจใน
การก าหนดนโยบายขึน้มา 

Jeffrey L.  Pressman and Aaron Wildavsky (1973)  ให้ความหมายของการ 
น านโยบายไปปฏิบตัิ ว่าเป็นการด าเนินงานใหส้  าเร็จลลุ่วง ครบถว้นและสมบูรณ ์ดงันัน้จึงตอ้งมี
นโยบายเกิดขึน้ก่อน แลว้จงึด  าเนินการน าโนบายไปปฏิบตัใิหบ้รรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

Masmanian and P. A. Sabatier (1989) ไดมี้ความคิดเห็นว่า การน านโยบายไป
ปฏิบตัิ หมายถึงการน าการตดัสินใจก าหนดนโยบายท่ีไดก้ระท าไว ้ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของรฐับาลหรือคณะรฐัมนตรีไปปฏิบตัิใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามความตัง้ไวท่ี้ตัง้
ไว ้โดยมีกระบวนการด าเนินการดงันี ้คือ การพิจารณาผลลพัธท่ี์พงึปรารถนาตามวตัถปุระสงคข์อง
นโยบาย การยินยอมการปฏิบตัิตามของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และการพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการ
รบัรูข้องผูต้ดัสินใจก าหนดนโยบายและหน่วยงานตา่งๆท่ีไดน้  าโนบายไปปฏิบตัิ 



  7 

Williams (1982) ใหค้วามเห็นวา่ การน าไปปฏิบตัมีิความหมายหลกัอยู ่2 ขอ้ ขอ้แรก 
คือ การจดัหาหรือตระเตรียม วิธีการทัง้หลายทัง้ปวงท่ีจะท าใหด้  าเนินการส าเร็จลลุ่วงไปใหพ้รอ้ม 
และขอ้สอง คือ การด าเนินการใหส้  าเรจ็ลลุว่ง การน าไปปฏิบตัิในหน่วยงานหนึ่ง สามารถเก่ียวขอ้ง
กบัความหมายทัง้สองประการในเวลาเดียวกนั เป็นการพยายามอย่างตอ่เน่ืองตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ท่ีจะยกระดบัความสามารถของน่วยงานนัน้ หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์องการ
น านโยบายไปปฏิบตั ิ

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2551) สรุปความหมายของการน านโยบายไปปฏิบตัิว่าเป็น
กระบวนการหรือหลกัการท่ีกฎหมายผ่านสภา หรือนโยบายไดร้บัการอนมุตัิ เป็นกิจกรรมของการ
น านโยบายท่ีอยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบายระเบียบ ค าสั่งหรือรูปแบบอ่ืน ๆไปด าเนินการปฏิบตัิ 
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อรูปนโยบายและผลลพัธ ์

ดงันีจ้งึสรุปไดว้่า การน านโยบายไปปฏิบตัเิป็นกระบวนการหนึ่งของนโยบายสาธารณะท่ี
เกิดขึน้จากองคก์รหรือรฐับาล เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตันิ  านโยบายหรือโครงการ ท่ีอาจอยูใ่นรูปแบบของ
ค าสั่ง มติ กฎหมาย แผนงาน แนวทาง เป็นตน้ ไปปฏิบตัใิหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้กิดผล
ประโยชนต์ามท่ีตัง้ไว ้

 
2.2.2 กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิ

การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ ตอ้งด าเนินการโดยอาศยัการใชภ้าษาส่ือสาร
แนวความคิดและเทคนิควิธีการต่างๆแบบบนลงล่าง แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ ไดแ้ก่ (วรเดช 
จนัทรศร, 2552, น.30-36) เชน่ 

1 .การน านโยบายสาธารณะไปปฏิ บัติ ในระดับมหภาค (Macro 
Implementation)  มีขอบเขตกวา้งขวางและปัญหาหนึ่งคือการท่ีหน่วยงานระดบัสงูไม่สามารถท า
ใหห้น่วยงานระดบัล่างลงไปนัน้น านโยบายไปปฏิบตัิไดอ้ย่างตรงตามวัตถุประสงคข์องนโยบาย  
อาจท าให้เกิดความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยปัจจัยเหล่านี ้  
(Berman P. and  McLaughlin, 1997) สรุปไว้ 4 ด้าน ได้แก่  1)ความขัดแย้งของเป้าหมาย  
(Goal Discrepancies) 2) การใหค้วามสนับสนุนหรือการใหอ้ านาจในการปฏิบตัิท่ีแตกต่างกัน 
(Influence and authority differentials)  3) การขาดแคลนทรพัยากร (Resource deficiencies) 
4) อุปสรรคดา้นการส่ือสารระหว่างหน่วยงานหรือองคก์ร (Communication Difficulties among 
organizations) ซ่ีงนอกจากปัจจยัเหล่านีแ้ลว้การน านโยบายไปปฏิบตัิยงัขึน้อยู่กบัเหตกุารณห์รือ
เปา้ประสงคข์ององคก์รเองดว้ย  
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ขั้นตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ในระดับมหภาค (Macro) 
ประกอบดว้ย  2 ขัน้ตอน คือ  

1. ขัน้การแปลงนโยบายใหเ้ป็นแนวทาง แผนงาน หรือโครงการ สว่นใหญ่แลว้
นโยบายท่ีก าหนดมาจะมีวตัถปุระสงคก์วา้งๆและยากตอ่การตีความเพ่ือน าไปปฏิบตัิ เช่นนัน้ การ
น านโยบายไปปฏิบตัิใหป้ระสบผลส าเร็จตอ้งมีการแปลงนโยบายเป็นแผนงานหรือโครงการก่อน 
ส่วนใหญ่แลว้เป็นหนา้ท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางและมีบทบาทใน
การควบคมุนโยบายและแปลงนโยบาย เพ่ือใหห้น่วยงานล าดบัรองลงไปน าไปปฏิบตัิ กล่าวโดย
สรุป ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิเบือ้งตน้จึงขึน้อยู่กับความชดัเจนของวตัถุประสงค์
และการท่ีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการแปลงนโยบาย  ตลอดจนการประสานงานความร่วมมือมี
ความตอ้งการท่ีจะน านโยบายไปปฏิบตัเิพียงใด 

2. ขัน้การยอมรบันโยบายของหน่วยงานภูมิภาคและทอ้งถ่ิน เม่ือนโยบาย
ไดร้บัการแปลงออกมาเป็นแนวทาง แผนงาน หรือโครงการแลว้ ขัน้ตอนต่อไปได่แก่การท าให้
หน่วยงานรองลงมาในระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน ยอมรบันโยบายเพ่ือน าไปปฏิบตัิ ซึ่งเม่ือ
หน่วยงานระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน น านโยบายหรือโครงการมาปฏิบตัิย่อมมีความแตกตา่ง
กนัของแตล่ะทอ้งท่ี ทัง้ดา้นสมรรถนะของหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจน
ประโยชนท่ี์รฐัควรใชจ้ากหน่วยงานระดบัรอง ปัจจยัหลงันีจ้ะเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีจะสรา้งความ
เตม็ใจใหห้นว่ยงานระดบัรองลงมารบันโยบายไปปฏิบตั ิอยา่งไรก็ตามถึงแมว้่าหนว่ยงานระดบัรอง
จะรบัน านโยบายไปปฏิบตัิก็ไม่สามารถรบัรองไดว้่านโยบายนัน้จะประสบความส าเร็จหรือไม่ การ
ยอมรบัอย่างเดียงไม่เพียงพอใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัิเกิดผลส าเร็จได ้ถา้หน่วยงานระดบัรอง
ขาดความรว่มมือรว่มใจ หรือยอมรบัท่ีจะปฏิบตัติาม 

2. ข้ันการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัตใินระดับจุลภาค (Micro Implementation) 
เริ่มจากการท่ีหนว่ยงานระดบัลา่งหรือระดบัรองลงไปรบันโยบาย แผนงาน หรือโครงการจาก
หนว่ยงานระดบับนแลว้น านโยบาย แผนงาน หรือโครงการนัน้ๆมาเป็นแปลงแนวทางเพื่อน าไปสู่
การปฏิบตังิาน โดยตอ้งอาศยัพืน้ฐานของการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานในแตล่ะหนว่ยงาน
เดมิก่อน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วในทางปฏิบตัทิ  าไดย้ากเพราะเม่ือหนว่ยงานไดร้บันโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการใดๆมาแลว้ก็จะท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนรูปแบบการท างานโดยอตัโนมตัิ ซึ่ง
สิ่งนีเ้ป็นปัญหาท่ีส าคญัในการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค นอกจากนีก้ารน านโยบายใดๆ
มาปฏิบตัใิหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้ จะตอ้งอาศยัการมีปฏิสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่
การประสานประโยชนร์ะหว่างหนว่ยงานระดบับนท่ีเป็นเจา้ของโครงการ กบัหนว่ยงานระดบั
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รองลงมาท่ีท าหนา้ท่ีปฏิบตังิาน ซึ่งเบอรแ์มนเรียกวา่ “การปรบัตวัเขา้หากนัและกนั” โดย
กระบวนการปรบัตอ้งอาศยัการตดัสินใจของผูป้ฏิบตังิานระดบัรองเชน่กนั 

ขัน้ตอนน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิในระดับจุลภาค (Micro Implementation) 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ (Berman P, 1978) 

1. ข้ันการระดมพลัง (Mobilization) เม่ือหน่วยงานรองลงมาในระดบัภูมิภาค
และระดับท้องถ่ินรับแนวทาง แผนงาน หรือโครงการมาแล้ว ต้องด าเนินการใน 2 อย่าง คือ  
1) ตอ้งมีการพิจารณารบันโยบายและแสวงหาการสนบัสนนุโดยจะพิจารณาวา่นโยบายท่ีรบัมานัน้
มีความเหมาะสม มีความส าคัญ เร่งด่วน หรือเห็นว่าตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่
อยา่งไร ซึ่งการตดัสินใจดงักลา่วเป็นจดุส าคญัในการท าใหน้โยบายประสบผลส าเรจ็หรือไม่อย่างไร 
เพราะหากหน่วยงานท่ีรบัแนวทาง แผนงานหรือโครงการนัน้มามองว่าไม่ส  าคญั ไม่เก่ียวขอ้งกับ
หนา้ท่ีหลกัของหน่วยงานของตน ความผกูพนัของหนว่ยงานระดบัรองกบันโยบายหรือโครงการนัน้
ก็จะไม่มี 2)การแสวงหาการสนบัสนุนทางส่วนตวัภายในหน่วยงานรวมไปถึงการสรา้งการมีส่วน
รว่มใหมี้ขึน้อย่างกวา้งขวาง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคญั โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายเขา้มารว่มออกแบบหรือ
ก าหนดแผนงานท่ีจะปฏิบตัิตัง้แต่แรก โดยมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและความ
ตอ่เน่ืองใหเ้กิดขึน้ในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ

2. ข้ันการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ขัน้ตอนนีคื้อการใหบุ้คลากรท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการตามแนวทาง แผนงาน หรือโครงการ ใหเ้กิดการปฏิบตัิขึน้จริง โดยอาจมีการ
ปรบัเปล่ียนนโยบายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหนว่ยงานของตน ในขัน้นีจ้ึงเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบัติโดยตรง 
ซึ่งในบางครัง้ผูป้ฏิบตัิอาจตดัสินใจหรือก าหนดแนวทางปฏิบตัิงานประจ าขึน้ หรืออาจน าเครื่องมือ
อปุกรณท่ี์เห็นวา่เหมาะสมน ามาใชป้ฏิบตัิกบัการท างาน พฤตกิรรมการตดัสินใจของการปฏิบตัิงาน
ในระดบัรอง จงึขึน้อยูก่บัแนวคิดทศันคตหิรือดลุยพินิจสว่นบคุคลของผูป้ฏิบตัิงานแตล่ะบคุคลเป็น
ส าคญั ส่งผลใหล้กัษณะในการปฏิบตัิงานจึงอาจแตกต่างกันออกไปไม่มีทางท่ีจะเป็นแบบฉบบั
เดียวกนัได ้โดยเฉพาะนโยบายดา้นการบริการทางสงัคม เพราะผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูร้บับริการโดยตรง ผูป้ฏิบตัิอาจจะมีวิถีปฏิบตัิในการบริหารงานอย่างมากจนผูบ้งัคบับญัชาไม่
สามารถควบคมุได ้ดงันัน้การสรา้งความส าเร็จในการปฏิบตัิใหเ้กิดขึน้จึงขึน้อยู่กับการแสวงหา
แนวทางในการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูร้บับริการหรือสภาพแวดลอ้มและ
ปัจจยัอ่ืนๆรว่มดว้ย อีกทัง้หนว่ยงานระดบัรองจะตอ้งแสวงหาวิธีการท่ีจะปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูป้ฏิบตัริะดบัรองใหเ้ขา้กบันโยบายอีกดว้ย 

เบอรแ์มนและแมคลาฟลิน ไดส้รุปผลการน านโยบายไปปฏิบตัเิป็น 3 ลกัษณะ คือ  
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1 . ไม่ มี การน าน โยบายไปปฏิบัติ  ( non-  implementation)  คือ  ไม่ มี การ 
น าแนวทาง แผนงาน หรือโครงการไปปรบัใชใ้นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผูป้ฏิบตัิ 

2.การยอมรบัสภาพในการปฏิบตั ิ(cooptation) เป็นการน านโยบายไปปฏิบตัิโดย
มีการเปล่ียนแปลงแนวทาง แผนงาน หรือโครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มหรือลักษณะ
ของหน่วยงานรวมถึงปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีข้อจ ากัด จึงอาจท าให้เ กิดการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ไมเ่ป็นไปตามวถัปุระสงคท่ี์มีการวางไวต้ัง้แตแ่รก 

3. การเรียนรู้ในการน าเทคนิคมาใช้ ( technological learning) คือ ไม่มีการ
น าเอานโยบาย แนวทาง แผนงาน หรือโครงการมาใช ้ถึงแมว้่าจะมีเทคโนโลยีหรือปัจจยัดา้นอ่ืนๆ  
ท่ีเหมาะสมในการปฏิบตังิานแลว้ก็ตาม 

3. ข้ันการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง(Institutionalization) 
คือการรบันโยบายนั้นมาปฏิบัติใหเ้ป็นกิจวัตร เพ่ือสรา้งความต่อเน่ืองและจริงจังของแนวทาง 
แผนงาน หรือโครงการนั้นๆ โดยผู้บริหารระดับท้องถ่ินจะตอ้งเป็นผู้ชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความส าคญัของการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง และจะตอ้งหาทางแปลงนโยบาย
นัน้ใหเ้ป็นภารกิจหลกัประจ าวนัของผูป้ฏิบตัิงานโดยตลอด โดยอาจท าการเพิ่มในแผนงานของตน 
เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความผูกพันและยอมรบัต่อแนวทาง แผนงานหรือโครงการนัน้ๆ และมีการ
น าไปปฏิบตัอิยา่งเต็มใจเสมือนเป็นภารกิจประจ าวนัของตนเองเพ่ือสรา้งผลลพัธใ์นระยะยาวอนัจะ
สง่ผลใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิงานตลอดไป 

ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาค (Micro Implementation)  
ในการศกึษาการน าโครงการไปปฏิบตัใินครัง้นี ้เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการด าเนินการตามโครงการ
จากสว่นกลางลงมาท่ีสว่นทอ้งถ่ิน ในการรบัโครงการมาปฏิบตัขิองเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
ดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน อนัไดแ้ก่ 1) ขัน้การระดมพลงั (Mobilization) 2) ขัน้การปฏิบตัิ (Deliverer 
Implementation) 3) ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผน่หรือความตอ่เน่ือง (Institutionalization) 

 
2.2.3 องคก์ารและผู้เกี่ยวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปฏิบัต ิ

การน านโยบายไปปฏิบัติตอ้งอาศยัองคก์ารและผู้ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่ายในการน า
นโยบายไปปฏัติใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซึ่งความคาดหวงัหรือผลประโยชนก็์แตกต่างกันไปตามแต่ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีตอ้งมาร่วมงานกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับใดระดับหนึ่ง ดว้ยบทบาทและ
อิทธิพลท่ีมีตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิมากนอ้ยแตกตา่งกนั จึงส่งผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิ
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคห์รือลม้เหลวได ้องคก์ารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการน านโยบายไปปฏิบตัิสามารถ
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แบง่ออกเป็นหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายการเมือง ระบบราชการ ขา้ราชการ  และผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
นโยบาย (วรเดช จนัทรศร, 2552) 

1.ฝ่ายการเมือง  
มีความส าคญัในการก าหนดออกขอบเขตโดยการออกกฎหมายหรือก าหนดขึน้

เป็นมติจากคณะรฐัมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนการวางระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ อีกนัยหนึ่งถือไดว้่าเป็นฝ่ายริเริ่มก าหนดหรือเสนอ
นโยบาย งบประมาณ หรือรบัขอ้เรียกรอ้งจากกลุม่ผลประโยชน ์กลุม่การเมือง หรือประชาชนทั่วไป 
มาแปลงเป็นนโยบายเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิ โดยส่วนใหญ่สองสถาบนันีจ้ะเขา้ไปพิจารณาเลือก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าท่ีจะให้ความสนใจในการก าหนด
รายละเอียดของกระบวนการน าโนบายไปปฏิบตัิ 

2.หน่วยงานต่างๆของรัฐในระบบราชการ  
เป็นองคก์ารท่ีส าคญัท่ีสดุใน 2 กระบวนการ คือ การก าหนดนโยบายและการน า

นโยบายไปปฏิบตัิ ในการก าหนดนโยบายหน่วยงานหรือองคก์ารตา่งๆของรฐัในระบบราชการจะมี
บทบาทส าคญัท่ีสดุเพราะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห ์และปอ้นขอ้มลูไปใหฝ่้ายการเมือง ใน
การน านโยบายไปปฏิบตัิหน่วยงานหรือองคก์ารต่างๆของรฐัในระบบราชการมีความส าคญัมาก
เพราะเป็นภารกิจหลกัในการรบัผิดชอบ แตบ่างครัง้นโยบายใดท่ีตอ้งอาศยัความรว่มมือหรือการ
ประสานงานจากหนว่ยงานหลายฝ่าย นโยบายนัน้มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะลม้เหลวในการน าไปปฎิบตัิ 
เพราะแมว้่าหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจะมีความเห็นพอ้งตอ้งกันในการบรรลุวัตถุประสงคข์อง
นโยบายขนาดไหน แต่แนวโน้มท่ีจะเกิดความขัดแย้งก็มีมากเน่ืองจากทัศนภาพผลประโยชน ์
และวตัปุระสงคห์ลกัของแตล่ะหนว่ยงานนัน้ตา่งกนั 

3.ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐข้าราชการ  
ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูจ้ดัท าโครงการ และผู้

ใหบ้ริการตามโครงการ บุคคลเหล่านีล้ว้นมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ เพราะต่างก็มีแรงจูงใจ เป้าหมาย และค่านิยมท่ีต่างกัน ในการน านโยบายไป
ปฏิบตัิขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีแตกต่างกัน คือ ผูบ้ริหาร
ระดับสูงจะมีความส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
วตัถปุระสงค ์ส่วนผูจ้ดัท าโครงการคือผูน้  าของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
ในการด าเนินโครงการหรือนโยบาย ขณะท่ีผูใ้หบ้ริการตามโครงการคือขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ี
ของหน่วยงานระดบัปฏิบตัิซึงมีปฏิสมัพันธก์ับผูร้บับริการ ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัระดบั
ล่างนีจ้ะมีอิสระในการตดัสินใจอย่างมากในการแปลหรือตีความโครงการหรือนโยบายมาเป็น
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แนวทางปฏิบตัิในลกัษณะท่ีแตกต่างกันไป โดยขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัระดบัล่างเป็นผูมี้
อิทธิผลตอ่ผลของการบรรลวุตัถปุระสงคต์ามโครงการหรือนโยบายเป็นอยา่งมาก  

4.ผู้ได้รับผลจากนโยบาย  
ไดแ้ก่ ผูร้บับริการ ผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์หรือผูท่ี้เสียผลประโยชน ์ทัง้ระดบับุคคล 

กลุ่ม องคก์ารภาคเอกชน หน่วยงานของรฐั องคก์ารไม่แสวงหาผลก าไร โดยอาจรวมกลุ่มเป็นกลุม่
ผลประโยชน ์กลุ่มอิทธิผล กลุ่มเดือดรอ้น เพ่ือเรียกรอ้งใหไ้ดร้บัผลประโยชน ์โดยการเจรจาตอ่รอง
และการประสานประโยชนเ์ป็นส าคญั  

กลา่วคือ การใชน้โยบายหรือโครงการยอ่มมีผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียกบัตวันโยบายหรือ
โครงการไมม่ากก็นอ้ย ทัง้นีต้ัง้แตร่ะดบัสงูลงมาจนถึงระดบัลา่งมีสว่นทัง้สิน้ในการมีอยูห่รือเกิดขึน้
ของนโยบายหรือโครงการ ซึ่งอาจสง่ผลตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัใิหบ้รรลวุตัถปุระสงคห์รือเกิด
ความลม้เหลวได ้

 
2.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การน านโยบายไปปฏิบตัิถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญักระบวนการหนึ่งของนโยบาย 
โดยนโยบายจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีอยู่หลายปัจจยั การเกิดปัญหาและอุปสรรคจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไม่ไดค้าดการณไ์วก็้เป็นอีกตวัแปรนึง โดยอา้งอิงการแบ่งปัญหาหลกัไดเ้ป็นดา้นตา่งๆ 
จ านวน 5 ดา้น (วรเดช จนัทรศร, 2552, น. 98-103) ดงันี ้

1.ปัญหาดา้นสมรรถนะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ ในความส าเร็จของ
นโยบาย และโครงการ สิ่งท่ีส  าคัญท่ีมิอาจขาดไดน้ั้นคือ ทรัพยากรท่ีเป็นแรงผลักดันนโยบาย
โครงการ และกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีด  าเนินการไปใหถ้ึงจดุหมาย หรือเปา้ประสงคข์องนโยบายลว้นแลว้
ตอ้งมีทรพัยากรเพียงพอตอ่การด าเนินการ อนัไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
ในทกุระดบั เพราะบคุลากรนัน้มีความส าคญัตอ่การควบคมุในการด าเนินการ และการปฏิบตัิงาน 
ว่าบคุลากรนัน้เพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานหรือไม่ คณุสมบตัิของบคุลากรนัน้เหมาะสมตอ่หนา้ท่ีใน
การด าเนินการ และการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ควบคุมโครงการนั้นมีต าแหน่งหน้าท่ีสอดคล้องต่อ
โครงการท่ีน ามาปฏิบตัิในองคก์ร และบุคคลากรในระดบัปฏิบตัิการมีความเขา้ใจในแนวทางต่อ
การปฏิบตัิงาน หรือกระบวนการท างานใหบ้รรลใุนเป้าหมาย หรือส าเร็จในระดบัความพอใจของ  
ผูก้  าหนด 
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1.2 ปัจจัยด้านเงินทุน ปัจจัยด้านเงินทุน ถึงแม้มีก าลังพลบุคลากรมาก
พอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีนโยบายไดก้ าหนดไว้เพียงใด แต่ปัจจยัดา้นทุนทรพัยเ์ป็นสิ่งท่ีส  าคญั 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสมรรนะของหน่วยงาน หรือความร่วมมือระหว่างองคก์รดา้นการสนับสนุนถึง
ความร่วมมือในการน านโยบายไปปฏิบัติกล่าวคือ ปัจจัยด้านเงินทุนมีความส าคัญต่อการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย และโครงการท่ีจะผลกัดนัไปถึงระดบัความส าเรจ็หรือความลม้เหลวนัน้เอง 

1.3 ปัจจยัดา้นวสัดอุุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ตลอดจนปัจจยัดา้นวิชาการ
หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องในนโยบาย ความพร้อมในเครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อกิจกรรมในโครงการ และนโยบาย เช่น 
การน าเทคโนโลยีเขา้ไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รของรฐัแห่งหนึ่งหากเครื่องมือไม่พรอ้ม เช่น ความ
พรอ้มของอุปกรณข์องคอมพิวเตอร ์ท่ีใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ท่ีในองคก์ร และการบริการประชาชน 
หากไม่พรอ้มจะท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการต่อประชาชน และงานดา้นการส่งข้อมูล
ภายในองคก์รก็มีผลตอ่ความลา่ชา้ในการปฏิบตั ิเป็นตน้ 

2. ปัญหาดา้นการควบคมุ หมายถึง ความสามารถในการประเมินความกา้วหนา้
หรือผลการปฏิบตัิงานของนโยบาย กล่าวคือ ปัญหาในการควบคุมจะมีมากหรือนอ้ยเพียงใดก็
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขตอ่การปฏิบตัิ เช่น แนวทางการด าเนินการตอ้งท าอย่างไรจากผูก้  าหนดนโยบาย
ได้วางแนวทางเอาไว้ หรือกรอบการปฏิบัติ ซึ่งปัญหาเหล่านีม้ักจะเกิดขึน้ในเรื่องของความ
คลมุเครือของนโยบาย หรือโครงการตอ่การปฏิบตัิ 

3.ปัญหาดา้นความรว่มมือและการตอ่ตา้นการเปล่ียนแปลง การปฏิบตัิจะส าเรจ็
ไม่ไดห้ากผู้น  านโยบายไปปฏิบัติในองคก์ารไม่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทาง กล่าวคือ 
ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบตัจิะมีมากขึน้ถา้หากเจา้หนา้ท่ีในองคก์ารหรือหน่วยปฏิบตัิไม่ได้
ใหค้วามรว่มมือหรือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากนโยบายมาจากสาเหตสุ  าคญั 7 ขอ้ 
ดงันี ้

3.1 การท่ีนโยบายนั้นไม่ได้มาจากฐานราก กล่าวคือ เป็นนโยบายหรือ
โครงการจากภายนอกองคก์รหรือเป็นผลมาจากนโยบายของรฐับาลซึ่งสมาชิกในองคก์รไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัตอ่นโยบาย 

3.2 นโยบายส่งผลให้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ีในองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3.3 หวัหนา้หน่วยหรือหวัหนา้กลุ่มงานปฏิบตัิไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนนโยบาย
เทา่ท่ีควรจงึอาจสง่ผลใหเ้กิดความลม้เหลวได ้
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3.4 เจา้หนา้ท่ีในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัทิ  าการตอ่ตา้นเพราะอาจเห็นว่าการ
ปฏิบตัิตามนโยบายจะส่งผลใหง้บประมาณและอตัรากาลงัของหน่วยตอ้งลดลง อีกทัง้อาจท าให้
เกิดการปรบัเปล่ียนภารกิจและหนา้ท่ีของบคุลากรอยา่งมาก 

3.5 สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัิเห็นว่านโยบายถกูก าหนดขึน้โดยฝ่าย
บรหิารท่ีไมเ่ขา้ใจสภาพความเป็นจรงิในการปฏิบตังิาน 

3.6 สมาชิกในองคก์รหรือหน่วยปฏิบตัิไม่เห็นดว้ยกับสาระหรือวิธีปฏิบตัิใน
นโยบาย เพราะไมไ่ดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

3.7 เจา้หนา้ท่ีในองคก์รหรือหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือและเกิดต่อตา้น
เน่ืองจากขาดความรู ้ความเขา้ใจวา่การปฏิบตัติามนโยบายนัน้เป็นอยา่งไร 

4. ปัญหาดา้นอ านาจและความสมัพนัธก์บัองคก์ารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาอีกดา้น
หนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งอาจมีสาเหตุมากจากการท่ีผูร้บัผิดชอบหรือผูมี้ส่วนร่วมท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกัน การปฏิสมัพนัธที์เกิดขึน้ถือเป็นการปฏิสมัพนัธที์เกิดภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ทางการเมือง ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะมีมากหรือนอ้ยขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

4.1 ลักษณะการติดต่อและความสัมพันธ์ท่ีหน่วยปฏิบัติมี กับหน่วยงาน 
ท่ีควบคมุนโยบาย 

4.2 ระดบัความจ าเป็นท่ีหนว่ยปฏิบตัจิะตอ้งแสวงหาความรว่มมือหรือการท า
การตกลงรว่มกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

4.3 ระดับความเป็นไปได้ท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยจะสามารถปฏิบัติงาน
รว่มกนัได ้

5. ปัญหาดา้นความสนับสนุนและความผูกพันธข์ององคก์ารหรือบุคคลส าคัญ  
ในบางครัง้ปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลไปสู่ความลม้เหลวของนโยบายไดโ้ดยตรง กล่าวคือองคก์ร
และบคุคลส าคญั คือ กลุม่ท่ีมีอิทธิพล กลุม่ผลประโยชน ์นกัการเมือง ขา้ราชการระดบัสงู ตลอดจน
ส่ือมวลชน เป็นตน้ สิ่งเหล่านีส้ามารถเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายไดอ้ย่างชัดเจน ท่ีจะมี
บทบาทในการสนบัสนนุหรือตอ่ตา้นไมใ่หเ้กิดการสมัฤทธ์ิผลของนโยบายโดยขึน้อยูก่บั 

5.1 ผูร้บัผิดชอบหรือหน่วยปฏิบตัิในการน านโยบายไปปฏิบตัิมีความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบรหิารมากหรือนอ้ยเพียงใด 

5.2 กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจและเห็นถึง
ประโยชนข์องนโยบายมากนอ้ยเพียงใด 
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5.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยปฏิบตัิกับส่ือมวลชนก็ยงัมีความส าคัญใน
การสรา้งแนวรว่ม และความนา่เช่ือถือของนโยบายดว้ย 

5.4 บคุคลส าคญัใหค้วามสนบัสนนุนโยบายเพียงใด 
กลา่วโดยสรุปของปัญหาและอปุสรรคของการน านโยบายไปปฏิบตัมีิปัจจยัท่ีเป็น

อปุสรรคและสง่ผลตอ่นโยบายหรือโครงการ ไมว่า่จะเป็นปัจจยัในปัญหา 5 ดา้น ท่ีสามารถท าให้
การด าเนินนโยบายเป็นไปไดย้าก และยากตอ่การด าเนินการท่ีจะปฏิบตัใิหค้ลอบคลมุในทกุ
เปา้ประสงคข์องนโยบาย ซึ่งปัญหาอปุสรรคเหลา่นีเ้กิดขึน้ตอ่เม่ือทิศทางนโยบายและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัหลกัสง่ผลใหน้โยบายนัน้ไมส่มัฤทธ์ิผลนั่นเอง 

 
2.2.5 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2.2.5.1 ตัวแบบ Van Meter and Van Horn (1975) 
 แนวคดินีไ้ดมุ้ง่อธิบายตวัแปรท่ีเช่ือมโยงระหว่างการน านโยบายไปปฏิบตัแิละผล

การของปฏิบตังิาน มี 6 ตวัแปรดว้ยกนั คือ 
1.  วัตถุประสงค์ของนโยบายและมาตรฐาน (Policy Standard and 

Objectives) องคป์ระกอบพืน้ฐานส าคญัในก าหนดการปฏิบตัิตามนโยบาย คือ วตัถปุระสงคแ์ละ
มาตรฐานนโยบายโดยตอ้งเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานท่ีชดัเจน เพ่ือช่วยใหง้่ายตอ่การวดัผลการ
ปฏิบตังิาน 

2. ทรพัยากรของนโยบาย (Policy Resources) คือ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่อการบริหารนโยบาย ทรัพยากรนโยบายอาจรวมถึง เงินและสิ่ งเสริมทั้งปวงท่ีก าหนดไว้ใน
แผนงาน เป็นตวัชว่ยใหค้วามสะดวกตอ่ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

3 .  กา ร ส่ื อสาร ระหว่ า งองค์ก รและ กิจกร รมการ เส ริมแ รง  ( Inter-
Organizational Communication and Enforcement Activities) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รฐับาลสว่นกลาง สว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน ตอ้งเป็นไปอยา่งมีคณุภาพและเป็นไปตามหลกัของ
การกระจายอ านาจ สามารถส่ือสารกนัเขา้ใจและบงัคบัใชน้โยบายใหส้อดคลอ้งกนัได ้

4.  ลักษณะหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ  (The Characteristics of 
Lamenting Agencies) ไดแ้ก่ สมรรถนะและขนาดของทีมงานในหน่วยงาน ระดบัความเขม้ขน้
ของการควบคมุบงัคับบญัชาของหน่วยงานย่อยในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ ทรพัยากร
ทางการเมืองของหน่วยงาน การสนบัสนุนจากนกักฎหมายและฝ่ายบริหารความมีชีวิตชีวาของ
องคก์าร ระดบัการส่ือสารระบบเปิดในองคก์าร และความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการและไม่เป็น
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ทางการ ระหว่างองคก์ารท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิกับผูก้  าหนดนโยบายหรือองคก์ารท่ีประกาศใช้
นโยบาย 

5. เ ง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (Economic, Social and 
Political Conditions) ตอ้งค านึงถึง การจดัสรรทรพัยากรทางเศรษฐกิจใหห้น่วยงานท่ีน านโยบาย
ไปปฏิบัติมีความเพียงพอต่อการส่งเสริมให้แผนงานโครงการประสบความส าเร็จ จุดเด่นของ
นโยบายสมัพนัธก์บัประเด็นนโยบายอย่างไรชนชัน้น าชอบหรือไมช่อบนโยบายท่ีน าไปปฏิบตัิ กลุ่ม
หลากหลายในสงัคม รวมทัง้กลุม่ผลประโยชนต์า่งๆ 

6. ความตัง้ใจของผูป้ฏิบตัิ (The Disposition of Implementers) ไดแ้ก่ การ
รบัรูน้โยบาย เช่น ความรูค้วามเขา้ใจนโยบาย ทิศทางการตอบสนอง เช่น การยอมรบัหรือปฏิเสธ
นโยบาย และระดบัความเขม้ขน้ของการตอบสนอง เช่น การยอมรบัหรือปฏิเสธดงักล่าวมีระดบั
มากนอ้ยเพียงใด 

 

 

ภาพประกอบ 1 ตวัแบบกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบตัขิอง Van Meter และ Van Horn 
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 2.2.5.2 ตัวแบบ วรเดช จันทรศร (2557)  
แนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบตัิ ดร.วรเดช จนัทรศร ไดท้  าการรวบรวม 

และประมวลตวัแบบ (models) ตา่ง ๆ เก่ียวกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิและแนวความคิดเก่ียวกบั
ประสิทธิผลหรือความส าเรจ็ขององคก์ารไว ้6 ตวัแบบดงันี ้

 
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (rational model) ตวัแบบนีย้ึดฐานคติท่ีว่า 

นโยบายท่ีประสบผลส าเร็จนัน้ตอ้งเกิดจากการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละการด าเนินงานหลักท่ีมี
ชดัเจน ท่ีมีการมอบหมายงาน ก าหนดมาตรฐานการท างานใหแ้ก่หน่วยงานย่อยต่างๆภายใน มี
การวดัผลการปฏิบตัิงานตลอดจนระบบมาตรฐานในการใหค้ณุใหโ้ทษ อาจเน่ืองจากกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติเริ่มตน้จากท่ีมีการก าหนดวัตถุประสงคท่ี์ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติทราบถึง
เปา้หมายหรือผลลพัธท่ี์ผูก้  าหนดนโยบายตอ้งการ ซึ่งจะชว่ยใหผู้ป้ฏิบตังิานสามารถก าหนดภารกิจ
ความรับผิดชอบให้ตรงตามกับวัตถุประสงค์หลักได้ ซึ่งจะท าให้นโบายเกิดผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 

 

ภาพประกอบ 2 ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตผุล 
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2. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (management model) ตัวแบบนีเ้น้น 
ท่ีความส าคัญของสมรรถนะเป็นหลัก โดยเช่ือว่าความส าเร็จของนโยบายเกิดจาก โครงสร้าง
องคก์ารท่ีเหมาะสม ปริมาณและคณุภาพบุคลากร งบประมาณท่ีเพียงพอ ปริมาณและคณุภาพ
สถานท่ี วสัดอุปุกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้และการน านโยบายไปปฏิบตัใิหเ้กิดผล 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัแบบทางดา้นการจดัการ 
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3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (organization development 

model) ตัวแบบนีจ้ะเป็นการสรา้งความผูกพันธ์และสรา้งการยอมรับ เพ่ือมุ่งสนองตอบความ
ตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาและทางดา้นสงัคมของมนษุยแ์ละการมีส่วนรว่มขององคก์ารเป็นส าคญั 
ภายใตค้วามคิดท่ีว่า “การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การน า
นโยบายไปปฏิบตัิใหเ้กิดผลส าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องการจูงใจ การใชภ้าวะผูน้  าท่ีเหมาะสม การ
สรา้งความพกูพนัธข์องสมาชิกในองคก์าร การมีสว่นรว่มเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั ตลอดจนการสรา้ง
ทีมงานมากกวา่การมุง่ใชก้ารควบคมุ หรือใชอ้  านาจของผูบ้งัคบับญัชา” ทัง้นีเ้พราะการแบง่แยกว่า
การก าหนดนโยบายเป็นเรื่องท่ีควรมาจากระดบัสงูและการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นเรื่องของผูท่ี้อยู่
ในระดบัล่าง เป็นเรื่องท่ีขดักบัสภาพความเป็นจริง การท าใหผู้ป้ฏิบตัิตามตระหนกัในความส าคญั
ของนโยบายและเห็นว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นกระบวนการเขา้ไปมีส่วนใน
การเก่ียวขอ้งในการก าหนดหรือวางกรอบนโยบาย โดยนโยบายเหลา่นัน้ตอ้งมาจากตวัผูป้ฏิบตัิเอง
โดยตรง 

 
ภาพประกอบ 4 ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์าร 
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4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการระบบราชการ (bureaucratic model) 
ตัวแบบนีมี้ฐานคติว่าอ านาจองคก์ารไม่ไดอ้ยู่ท่ีต  าแหน่งทางรูปนัย แต่อ านาจขององคก์ารจะ
กระจายอยู่ทั่วไปในองคก์าร ดงันัน้ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบตัิจึง
ขึน้อยู่กบัระดบัความเขา้ใจสภาพความเป็นจริงในการบริหารของผูก้  าหนดนโยบายและระดบัการ
ยอมรบัและปรบันโยบายเขา้เป็นส่วนหนึ่งของหนา้ท่ีประจ าวนัของผูป้ฏิบตังิาน 

 
ภาพประกอบ 5 ตวัแบบทางดา้นกระบวนการระบบราชการ 
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5. ตัวแบบทางด้านการเมือง (political model) ตัวแบบนีเ้ช่ือว่าการน า
นโยบายไปปฏิบตัิใหเ้กิดความส าเร็จเกิดจากความสามารถของตวับคุคล ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการน า
นโยบายไปปฏิบตัใิหบ้รรลผุลหรือไมข่ึน้อยูก่บัความสามารถในการตอ่รองของหนว่ยงานนัน้ ซึ่งเป็น
การตอ่รองในเรื่องของการแสวงหาความสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก แสวงหาความร่วมมือ
จากหนว่ยงานอ่ืนๆ ซึ่งมีหนา้ท่ีในการน านโยบายไปปฏิบตัเิชน่เดียวกนั 

 

ภาพประกอบ 6 ตวัแบบทางดา้นการเมือง 
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6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative model) ตวัแบบนีมี้ปัจจยัในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิใหส้  าเร็จอยู่หลายอย่าง โดยรวบรวมแนวความคิดของทัง้ 5 ตวัแบบมาไวแ้ละ
แสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ส่วนตวัแปรอิสระท่ีน ามาพิจารณานัน้มาจาก 4 ปัจจยัดว้ยกนัคือ สมรรถนะขององคก์ารปฏิบตัิใน
การวางแผนและการควบคมุภาวะผูน้  าและความรว่มมือ การเมืองและการบริหารสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  

ตวัแบบนีเ้ป็นการผสมผสานตวัแปรท่ีเป็นตวัการส าคญัท่ีมาจากตวัแบบอ่ืน
ทัง้ 5 ตวัแบบโดยไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปรดงันี ้

ตวัแปรดา้นประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม จะประกอบดว้ย 
ความชดัเจนและความเป็นไปไดข้องตวัวัตถุประสงคห์รือตวัเป้าหมายของนโยบาย การก าหนด
หนา้ท่ีและการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานในการท างานและการติดตามในการติดตาม
ประเมินผลนโยบายและความเป็นกลางของราชการ 

ตวัแปรดา้นสมรรถนะขององคก์าร ตวัแปรนีป้ระกอบไปดว้ย 5 ปัจจัยหลัก 
ไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์าร งบประมาณ บคุลากร วสัดอุปุกรณแ์ละสถานท่ี 

ตวัแปรดา้นภาวะผูน้  าและความรว่มมือ คือการท่ีสามารถจะประสบผลส าเร็จ
ในการน านบายไปปฏิบตัิไดผู้บ้ริหารในองคก์รหรือหน่วยงานนัน้จะตอ้งเป็นผูรู้จ้กัใชภ้าวะผู้น  าท่ี
เหมาะสมในการจงูใจในแง่บวกแก่ผูป้ฏิบตังิาน 

ตวัแปรดา้นการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอ้มภายนอก เกิดจากการท่ี
บุคคลท่ีเป็นตัวแทนขององคก์าร หน่วยงานและความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมภายนอกของ
องคก์าร ตวัแปรนีป้ระกอบดว้ยตวัแปรย่อยอ่ืนๆอีก เช่น ระดบัความสนบัสนนุหรือตอ่ตา้นจากฝ่าย
ต่างๆ ระดับความพึ่งพาท่ีต้องมีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการเจรจาต่อรองต่อ
สภาพแวดลอ้มภายนอก และเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
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ภาพประกอบ 7 ตวัแบบเชิงบรูณาการ 
 
2.2.5.3 ตัวแบบ Mazmanian (1980) 

เป็นตวัแบบท่ีเนน้การก าหนดนโยบายและควบคมุนโยบาย โดยการวิเคราะหก์าร
น านโยบายไปปฏิบตัจิะประสบผลส าเรจ็หรือลม้เหลวนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะ 3 ประเภท คือ 

1. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของนโยบายยากหรือง่าย 
2. ความสามารถของนโยบายท่ีช่วยก าหนดโครงสรา้งการปฏิบตัิงานใหเ้กิด

การบรรลผุลส าเรจ็ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
3.  นโยบายนั้นไดร้ับผลกระทบจากตัวแปรดา้นอ่ืนๆท่ีมีต่อการสนับสนุน 

ในการด าเนินนโยบายใหบ้รรลวุตัถปุระสงคม์ากนอ้ยเพียงใด  
ในตวัแบบนีไ้ดก้ าหนดใหข้ัน้ตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็น

ตวัแปรตามซึ่งประกอบดว้ย ผลผลิตของนโยบาย (Policy output) การยอมปฏิบตัิตามนโยบาย 
(Compliance) ผลกระทบของนโยบาย (Actual impact of policy outputs) การรับทราบถึง
ผลกระทบของนโยบาย (Perceived impacts of policy output) และการทบทวนประเด็นของ
นโยบาย (Major revision in statute) 
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2.3 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
โรคพิษสนุขับา้ (Rabies) หรือท่ีชาวบา้นทั่วไปรูจ้กักนัวา่ “โรคกลวัน า้”  สตัวท่ี์พบเป็น 

โรคพิษสนุขับา้ ไดแ้ก่สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทกุชนิด โรคพิษสนุขับา้เกิดจากเชือ้ไวรสัช่ือ  เรบี่สไ์วรสั 
(Rabies  Virus)   เม่ือเชือ้นีเ้ขา้สูร่า่งกายคนหรือสตัวแ์ลว้จะเดนิทางไปตามเสน้ประสาทเขา้สู่
สมองท่ีส าคญั เม่ือเกิดอาการขึน้แลว้ยงัไมมี่ทางรกัษาใหห้ายได ้ตอ้งเสียชีวิตทกุราย แตโ่รคนี ้
ปอ้งกนัได ้การเสียชีวิตสว่นใหญ่มีสาเหตมุาจากตวัผูป่้วยเองขาดความรู ้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง
รวมถึงการไมต่ระหนกัถึงความรุนแรงของโรคพิษสนุขับา้ เพราะระยะฟักตวัของโรคในสัตวมี์
เวลานานกวา่จะแสดงอาการ โดยในสนุขัจะมีระยะเวลาฟักตวัของโรคประมาณ 3 - 8 สปัดาห ์
อาจจะอยู่ระหวา่ง 10 วนัถึง 6 เดือน ส่วนในแมวระยะฟักตวัประมาณ 4 วนัถึง 12 สปัดาห ์ใน
หลายประเทศยงัพบผูเ้สียชีวิตในพืน้ท่ีท่ีควบคมุโรคในสนุขัไมไ่ด ้ ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มสหวิชาชีพ
ทั่วโรคไดร้ว่มกนัก่อตัง้องคก์รเพ่ือการควบคมุการระบาดของโรคพิษสนุขับา้ (Global Alliance for 
Rabies Control) ตอ่มาไดมี้การก าหนดใหมี้วนัปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้โลกขึน้ โดยองคก์ารอนามยั
โลก (WHO) ก าหนดใหต้รงกบัวนัท่ี 28 กนัยายนของทกุปี เพ่ือกระตุน้ใหป้ระชาชนต่ืนตวัตอ่ความ
รุนแรงของโรคพิษสนุขับา้ควบคมุโรคพิษสนุขับา้ เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการเลีย้งสตัวแ์ละ
วิธีปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับา้  

สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขตัตยิราชนารีทรงมีพระราชประสงคใ์หโ้รคพิษสนุขับา้หมดไปจากประเทศไทย  
โดยไดมี้การแตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินโครงการตามค าสั่งท่ี 214/2559 ลงวนัท่ี  
29 กนัยายน พ.ศ.2559 โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ส านกันายกรฐัมนตรี และกรม กองตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
จงึไดจ้ดัท าโครงการนีข้ึน้มา โดยพนัธกิจหลกัคือ การเฝา้ระวงัเพ่ือปอ้งกนัและควบคมุโรคในสตัวใ์ห้
หมดไปจากประเทศไทย โดยพฒันาศนูยพ์กัผิงสนุขัจรจดัใหมี้มาตรฐานอย่างเป็นระบบตาม
หลกัสวสัดภิาพของสตัว ์พฒันาแนวทางการควบคมุ ปอ้งกนัและการดแูลรกัษาโรคพิษสนุขับา้ใน
คนรว่มกบัเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้ง สง่เสรมิและผลกัดนัใหช้มุชนและทอ้งถ่ินมีบทบาทในการปอ้งกนั
และควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในพืน้ท่ี มีการประชาสมัพนัธเ์พ่ือใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใหก้บัเยาวชน 
ประชาชน ชมุชนและทอ้งถ่ินเพ่ือปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับา้ไมใ่หมี้ผูเ้สียชีวิต พฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูโรคพิษสนุขับา้และการบรูณาการ เพ่ือการบรหิารจดัการขอ้มลูทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมี
ระบบการติดตามประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันานวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือสนบัสนนุการด าเนินโครงการใหบ้รรลเุปา้ประสงค ์ซึ่งเปา้ประสงคท่ี์ส าคญัคือไมมี่คนและสตัว์
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เสียชีวิตดว้ยโรคพิษสนุขับา้อยา่งยั่งยืน ไดมี้การก าหนดประเดน็เปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ
ของแตล่ะหน่วยงาน (กรมปศสุตัว,์ 2559) 

เป้าหมายหลักของโครงการมีท้ังหมด 8 เป้าหมาย ดังนี ้
เปา้หมายท่ี 1 การเฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในสตัว ์
เปา้หมายท่ี 2 การจดัการระบบศนูยพ์กัพิงสตัว ์
เปา้หมายท่ี 3 การเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคมุและรกัษาโรคพิษสนุขับา้ในคน 
เปา้หมายท่ี 4 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษสนุขับา้ในทอ้งถ่ิน 
เปา้หมายท่ี 5 การประชาสมัพนัธ ์
เปา้หมายท่ี 6 การบรูณาการและการบรหิารจดัการขอ้มลูโรคพิษสนุขับา้ 
เปา้หมายท่ี 7 การตดิตามประเมินผล 
เปา้หมายท่ี 8 การพฒันานวตักรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

เป้าหมายที ่1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าในสัตว ์
วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบา้ในสัตวใ์ห้ครอบคลุม ถูกตอ้งทัน

เหตกุารณ ์และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือพฒันาดา้นการด าเนินงานปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในสตัวใ์หมี้ภมูิคุม้กนัโรคและ

ปลอดโรคพิษสนุขับา้ 
3.เพ่ือพฒันาการด าเนินงานดา้นการควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในสตัวใ์นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการเฝ้าระวัง 

ปอ้งกนั และควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในสตัวใ์นทกุระดบั 
1.1 ประชมุหารือ ซอ้มแผน และตดิตามประเมินผล 
1.2 ฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือเพิ่มศักยภาพบุคลากรดา้นโรคพิษสุนัขบ้าให้มี

ประสิทธิภาพในทกุระดบั 
1.3 ประชมุคณะอนกุรรมการเพ่ือบรูณาการใหมี้ปอ้งกนั และควบคมุโรคพิษสนุขั

บา้ในสตัว ์
 2. สง่เสรมิการเฝา้ระวงัโรคพิษสนุขับา้ในสตัว ์
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2.1 ฝึกอบรมทีมสอบสวนและการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝา้ระวงัโรคใหมี้ประสิทธิภาพและทนัเหตกุารณใ์นทกุระดบั 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนขับา้ในสัตวใ์หไ้ด้
มาตรฐานสากล มีความไว มีความจ าเพาะสงูรวดเรว็ และเช่ือถือได ้

2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเทคนิคท่ีได้มาตรฐานกับ
หอ้งปฏิบตักิารอา้งอิงโรคพิษสนุขับา้เพ่ือขบัเคล่ือนใหป้ระเทศไทยมีความพรอ้มทางหอ้งปฎิบตักิาร 

2.4 ส ารวจภูมิคุม้กนัภายหลงัจากการไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝา้ระวงัโรคพิษสนุขับา้ 

 3. สง่เสรมิการปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในสตัว ์
3.1 บริหารการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสนุขับา้ในพืน้ท่ีเส่ียงและพืน้ท่ีเกิดโรคใน

ครอบคลมุจ านวนประชากรสนุขัและแมวรอ้ยละ 100 
3.1.1 ด าเนินการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนขับา้ในพืน้ท่ีเส่ียงและพืน้ท่ีเกิด

โรคใหค้รอบคลมุจ านวนประชากรสนุขัและแมวรอ้ยละ 100 
3.1.2 ขอความร่วมมือการด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีทั่วไปใหค้รอบคลมุจ านวนประชากรสนุขัและแมว 
3.1.3  การเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรคพิษสุนขับา้ใน 10 จงัหวดัแรกท่ีพบ

โรคพิษสุนขับา้ในปี พ.ศ.2559 ประกอบดว้ยจงัหวัด สงขลา ชลบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี 
กรุงเทพมหานคร บรุีรมัย ์ยโสธร สรุนิทร ์กาฬสินธุ ์ปราจีนบรุี 

3.2 บรหิารจดัการเพ่ือควบคมุและลดจ านวนประชากรสนุขัและแมว 
3.2.1 การผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวท่ีไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขและแมว 

ท่ีมีเจา้ของของท่ีดอ้ยโอกาส จ านวน 200,000 ตวั  
3.2.2 จัดซือ้รถผ่าตดัท าหมันเคล่ือนท่ี เพ่ือพัฒนาระบบการผ่าตดัท าหมัน

แบบเคล่ือนท่ี 
3.3 จดัสรรงบประมาณใหเ้จา้หนา้ท่ีปศสุตัวป์ระสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในการส ารวจและขึน้ทะเบียนสนุขัและแมว 
 4. สง่เสรมิการควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในสตัวใ์หค้รอบคลมุ และมีประสิทธิภาพ 

4.1 บริหารจดัการและก ากบัติดตามการควบคมุโรคพิษสนุขับา้ภายในจงัหวดัให้
มีประสิทธิภาพ 
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4.2 บรหิารจดัการท่ีกกัส าหรบัสตัวท่ี์ถกูกดั สตัวท่ี์สมัผสัโรค และสตัวก์ลุม่เส่ียงใน
พืน้ท่ีเกิดโรค เพ่ือใหไ้ดร้บัการฉีดวคัซีนและการเคล่ือนยา้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในแก่ประชาชน 

5.1 จัดท า ส่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. สง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.1 ประชุมอบรมเจา้หนา้ท่ีปศสุตัวด์า้นแนวทางการใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

โรคพิษสนุขับา้ เพ่ือสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.2 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ฎหมายเก่ียวกบัโรคพิษสนุขับา้ใหแ้ก่ประชาชน 

7. สนบัสนนุการตดิตามการสรา้งพืน้ท่ีปลอดโรคพิษสขุบา้ของทอ้งถ่ิน 
7.1 จดัสรรงบประมาณใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีปศสุตัวเ์พ่ือสนบัสนนุการติดตามการสรา้ง

พืน้ท่ีปลอดโรคพิษสนุขับา้ 
8. สนบัสนนุกลยุทธ์ิการศึกษาวิจยัและพฒันา การเฝา้ระวงัป้องกนัและควบคมุโรค

พิษสนุขับา้ในสตัว ์
8.1 ศกึษาวิจยัระดบัภมูิคุม้กนัโรคพิษสนุขับา้ในพืน้ท่ีปลอดโรคพิษสนุขับา้ 
8.2 ศกึษาวิจยั KPA ของประชาชนเก่ียวกบัโรคพิษสนุขับา้ 
8.3 ศกึษาวิจยัเทคนิคการท าหมนัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในประเทศไทย 
8.4 ศกึษาวิจยัเชิงสงัคมเพื่อก าจดัโรคพิษสนุขับา้ 
8.5 ศึกษาวิจัยการทวนสอบความใช้ได้ของชุดตรวจระดับภูมิคุ้มกันโดยวิธี 

ELISA ในทอ้งตลาดเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (Fluorescent Antibody Neutralization Test, 
FAVN) ท่ีก าหนดโดยองคก์ารสขุภาพสตัวโ์รค (OIE) 

8.6 ศึกษาวิจัยวิธีการตรวจระดับภูมิคุม้กันต่อโรคพิษสุนัขบา้เพ่ือทดแทนการ
น าเขา้ชดุตรวจส าเรจ็รูปจากตา่งประเทศ (ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ2562) 

8.7 ศกึษาวิจยัการจ าแนกคณุลกัษณะทางพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัพิษสนุขับา้ใน
ประเทศไทย เพ่ือน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการควบคมุและเฝ้าระวงัโรคในพืน้ท่ี และเฝา้ระวงัการ
กลายพนัธข์องเชือ้ไวรสั 

8.8 ศึกษาวิจัยการแยกเชือ้ไวรัสพิษสุนัขบา้สายพันธ์ท้องถ่ินในประเทศไทย  
เพ่ือคดัเลือกสายพนัธุท่ี์จะใชใ้นการพฒันาการท าวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในอนาคต และเพ่ือ
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ท า Vaccine Matching ในการทดสอบประสิทธิภาพของวคัซีน และสามารถใชเ้ป็นเชือ้ไวรสัอา้งอิง
ส าหรบัการศกึษาตอ่ยอดของประเทศไทยไดด้ว้ย 

8.9 ศกึษาวิจยัเทคนิคการตรวจโรคพิษสนุขับา้ดว้ยวิธีทางอณชีูวโมเลกลุท่ีมีความ
ไวสงู ลามารถตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัไดห้ลายชนิดจากการทดสอบ โดยวิธี Multiplex 
Real – time RT-PCR เพ่ือใหส้ามารถตรวจคดักรองโรคไดร้วดเรว็และทนัการณ ์ก่อนท่ีจะยืนยนัผล
ดว้ยวิธีมาตรฐานอีกครัง้ 

8.10 ศึกษาวิจัยการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา้โดยวิธี Immunoperoxidase  
เพ่ือใชเ้ป็นวิธีทางเลือกในการตรวจตวัอย่าง โดยไมจ่  าเป็นตอ้งมีกลอ้งฟลอูอเรสเซนตใ์นการอา่นผล 

 
เป้าหมายที ่2 การจัดการระบบศูนยพั์กพิงสัตว ์

วัตถุประสงค ์
1. จดัสรา้งหรือพฒันาสถานพกัพิงสตัวต์น้แบบ เพ่ือชว่ยแกปั้ญหาสนุขัและแมวจรจดั 

และเป็นตน้แบบใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละน าไปขยายผล 
2. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้ง แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจัดการสถานพักพิง

สตัว ์และสาธารณชน 
3. สรา้งจิตอาสาในงานดา้นการจดัการสถานพกัพิงสตัว ์
กลยุทธ ์
1. พัฒนาเกณณฑ์มาตรฐานของศูนย์พักพิงสัตว์และใช้ผลงานวิจัยการพัฒนา

มาตรฐานศูนยพ์ักพิงเป็นแนวทาง และด าเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ 
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 

1.1 โครงการศนูยพ์กัพิงสนุขัจรจดัตน้แบบจงัหวดันครราชสีมา 
1.2 โครงการจดัตัง้ศนูยพ์กัพิงสนุขัตามพระนโยบายใหมี้มาตรฐาน 
 

เป้าหมายที ่3 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและรักษาโรคพษิสุนัขบ้าในคน 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้มีความครอบคลุม ถูกตอ้งทันเหตุการณ์และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ให้เป็นพืน้ท่ี  

ปลอดโรคพิษสนุขับา้ 
กลยุทธ ์
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1. การเฝา้ระวงัโรคพิษสนุขับา้ในคน 
1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคแก่บุคลากร

สาธารณสขุและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 พฒันาระบบเฝ้าระวงัโรค และระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความครอบคลุม 

สามารถเอาขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาระบบการเก็บ/ส่งตัวอย่างและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ

วินิจฉัยยืนยนัโรคพิษสุขบา้ กรณีพบผูป่้วย/ผูเ้สียชีวิตท่ีสงสยัโรคพิษสนุขับา้หรือไขส้มองอกัเสษท่ี
ไมท่ราบสาเหตทุกุราย 

 2. การปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในคน 
2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้บริการวคัซีน/อิมมูโนโกบุลิน ป้องกันโรคพิษสุนขับา้

อยา่งเพียงพอ 
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทกุระดบัใหมี้ความรูใ้นการดแูลรกัษาผูส้มัผสัโรคอย่างถกูตอ้งตามแนวทางเวชปฏิบตัิโรค
พิษสนุขับา้ 

2.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 
พิษสนุขับา้ส าหรบัสถานศกึษาและบคุลากรสาธารณสขุ 

2.4 ส่งเสริมการจัดหาวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคล่วงหน้าส าหรับบุคลากรและ
อาสาสมคัรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. การควบคมุโรคเม่ือเกิดโรคพิษสนุขับา้ในคน 
3.1 สอบสวนโรครว่มกนัตามหลกัสขุภาพหนึ่งเดียว 
3.2 คน้หาติดตามผูส้ัมผัสโรค (มีประวัติถูกสุนัขบา้กัด-ข่วน) และกลุ่มเส่ียงให้

ไดร้บัการดแูลรกัษาเพ่ือฉดัวคัซีนปอ้งกนัโรคครบชดุทกุราย โดยสถานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ท่ี 
3.3 ด าเนินการตามมาตรการควบคมุโรค ภายใตแ้ผนโรคตดิตอ่ระดบัจงัหวดั 

 4. บรูณาการด าเนินงานรว่มกบัเครือขา่ย 
4.1 พัฒนาแนวทางการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ

เครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั 
4.2 บรูณาการการตดิตามประเมินผล การด าเนินงานเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคมุโรค

พิษสขุบา้ 
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4.3 ส่งเสริมการน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาบงัคับใช ้รวมถึงปรบัปรุงกฎหมาย
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับา้ใหเ้หมาะสม 

 5. การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
5.1 ผลิตและพฒันาส่ือประชาสมัพนัธแ์ก่เจา้หนา้ท่ีและประชาชนกลุม่เส่ียง 
5.2 ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและประชาชนกลุม่เส่ียง 

 6. การศกึษาวิจยัและพฒันา 
6.1 พฒันาวิธีการตรวจวินิจฉยัไวรสัโรคพิษสนุขับา้ 
6.2 พฒันาแนวทางการสรา้งภมูิคุม้กนัโรคพิษสนุขับา้ 
 

เป้าหมายที ่4 การขับเคล่ือนการด าเนินงานโรคพษิสุนัขบ้าในท้องถิน่ 
วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการป้องกันควบคมุโรคพิษสุนขับา้

ในทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง 
2.เพ่ือสรา้งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีเครือข่ายการปอ้งกนัควบคมุโรคพิษ

สุนัขบา้และบูรณาการการด าเนินงานใหค้รอบคลุมพืน้ท่ี ท่ีรบัผิดชอบและพืน้ท่ีท่ีมีเขตติดต่อกัน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญัติหรือเทศบญัญัต ิเพ่ือควบคมุการ
เลีย้งและปลอ่ยสตัว ์

กลยุทธ ์
1.จดัท าแผนบูรณาการเฝ้าระวงัป้องกัน ควบคมุโรคพิษสุนขับา้ร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
1.1โครงการเงินอดุหนนุเฉพาะกิจเพื่อการขบัเคล่ือนโครงการ 
1.2โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการปอ้งกนั 

ควบคมุโรคพิษสนุขับา้ตามโครงการ 
2.สง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคมุโรคพิษสนุขับา้ 

2.1ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบขอ้มูลและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ
เพ่ือตอ้งปฏิบตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินรวมทัง้การสรา้งจิตส านกึตอ่ส่วนรว่ม 

2.2โครงการเรง่รดัการออกขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินเพ่ือควบคมุการเลีย้งและปลอ่ยสตัว ์
3.สง่เสรมินวตักรรมการปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับา้ 

3.1จดัอบรมการใชน้วตักรรมเพื่อปอ้งกนั ควบคมุโรคพิษสนุขับา้ 
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4.สนบัสนนุการจดัท าระบบขอ้มลูสนุขั/แมว ในชมุชนทอ้งถ่ิน 
4.1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ตามโครง การ 

 
เป้าหมายที ่5 การประชาสัมพันธ ์

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัความรูท่ี้ถูกตอ้งและสรา้งความเช่ือมั่นใน

โครงการ 
2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักเห็นความส าคัญ สนับสนุน  

ใหค้วามรว่มมือและมีส่วนรว่มในกิจกรรมของหน่วยงานภาครฐัในการดแูลและการปอ้งกนัโรคพิษ
สนุขับา้ในชมุชนและเรื่องการเลีย้งดสูนุขัใหถ้กูวิธีและน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตใหดี้ขึน้ 

3. เพ่ือประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานของศนูยพ์กัพิงสนุขัจรจดั 
4. เพ่ือใหป้ระชาชนกลุม่เปา้หมายเกิดการรกัและเมตตาตอ่สตัว ์
กลยุทธ ์
1. สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจ  

1.1 การประกวดโลโกโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ 
1.2 แถลงขา่วและเปิดตวัโลโกโ้ครงการฯกิจกรรมประชาสมัพนัธ ์
1.3 ผลิตส่ือประชาสมัพนัธท์กุรูปแบบ 

2. สรา้งความเช่ือมั่นศรทัธาและแสวงหาความรว่มมือลดกระแสตอ่ตา้น 
2.1 พฒันาช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารทางส่ือสงัคมออนไลน ์เพ่ือส่ือสารแบบ

สองทาง 
2.2 อบรมและจดักิจกรรมสมัพนัธเ์ชิงพืน้ท่ี 

3. สรา้งจิตส านึกความรบัผิดชอบเห็นคุณค่าของทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันและ
ปรบัปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เตือนสติผูไ้ม่มีความพรอ้มในการเลีย้งดู
สนุขัและแมว 

 
เป้าหมายที ่6 การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพษิสุนัขบ้า 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลกัดนัและยกระดบัของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศโรคพิษสุนขับา้ในบริบท

ของหนว่ยงานตา่งๆท่ีรบัผิดชอบใหต้อบสนองตอ่การใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



  32 

2. เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการขอ้มูลโรคพิษสนุขับา้จากหน่วยงานต่างๆเป็นหนึ่งเดียว
เพ่ือการใชง้านรว่มกนัอยา่งแทจ้รงิในทกุดา้นและทกุมิต ิ

3. เ พ่ือบริหารจัดการในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ ( Incidence 
Command System, ICS)  

กลยุทธ ์
1. สนบัสนนุสรา้งระบบฐานขอ้มลูโรคพิษสนุขับา้หนึ่งเดียว (Rabies One Data) 

1.1 โครงการสรา้งระบบฐานขอ้มลูการขึน้ทะเบียนสนุขัและแมว 
1.2 โครงการสรา้งระบบเช่ือมโยงฐานขอ้มูลโรคพิษสนุขับา้จากหน่วยงานตา่งๆ

เป็นหนึ่งเดียว (Rabies National Single Window)  
1.3 โครงการสรา้งระบบคลังขอ้มูลเพ่ือวิเคราะหแ์ละพยากรณใ์นการเฝ้าระวงั 

ปอ้งกบัและควบคมุโรคพิษสนุขับา้ 
1.4 โครงการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ท่ี เส่ียง 

รอ้ยละ 100  
2. สนบัสนนุการสรา้งศนูยบ์ญัชาการเหตกุารณ ์ 

2.1 ศนูยบ์ญัชาการเหตกุารณ ์(Incidence Command System, ICS) 
 

เป้าหมายที ่7 การตดิตามประเมินผล 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตดิตามความกา้วหนา้และการจดัการโครงการตามเปา้หมายการก าจดัโรคพิษ

สนุขับา้ใหห้มดไปจากประเทศไทย ท่ีด  าเนินการในระดบัพืน้ท่ีของจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือรบัทราบปัญหาอปุสรรคในการด าเนินโครงการตามเปา้หมาย 
3. เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการตามเปา้หมายการก าจัดโรคพิษสนุขับา้ใหห้มด

ไปจากประเทศไทย ท่ีด  าเนินการในระดบัพืน้ท่ีของจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
กลยุทธ ์
ตรวจตดิตามการด าเนินโครงการท่ีด าเนินการในระดบัพืน้ท่ีทกุจงัหวดัทั่วประเทศและ

กรุงเทพมหานคร 
1. การตรวจราชการแบบบรูณาการ 
2.  การตรวจราชการโดยผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตรี 
3. การตรวจราชการโดยผูต้รวจราชการกระทรวง/กรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เป้าหมายที ่8 การพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
วัตถุประสงค ์
1. สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันานวตักรรมเพ่ือการด าเนินการตามโครงการ 
2.ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือการขบัเคล่ือนการด าเนินการโครงการ 
3. เสนอแนะแนวทางการด าเนินการเพ่ือประโยชนต์่อการขบัเคล่ือนการด าเนินการ

ตามโครงการ 
กลยุทธ ์
1. การพฒันานวตักรรมชีววตัถเุพ่ือควบคมุและปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ 

1.1 โครงการคน้หาสารออกฤทธ์ิยับยัง้ไวรสัพิษสุขบา้โดยวิธีทางชีวสารสนเทศ
และชีวเคมี 

1.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนอนุภาคเสมือนไวรัสและโมโน
โคลนลัแอนตบิอดสิ  าหรบัการวินิจฉัยโรค 

1 . 3  โ ค ร ง ก า ร ก า ร ใ ช้ เ ท คนิ ค  loop-mediated isothermal amplification 
biosensor technique ในการวินจัฉยัโรคพิษสนุขับา้ 

1.4 โครงการการตรวจคดักรองและเฝา้ติดตามการเกิดภูมิคุม้กันตอ่โรคพิษสุนขั
บา้ในสนุขัและแมว 

1.5 โครงการหอ้งปฏิบตักิารชีวนิรภยัระดบั 2+ 
2. การพฒันานวตักรรมเพ่ือการเลีย้งดทูัง้สตัวเ์ลีย้งท่ีมีเจา้ของและไมมี่เจา้ของ 

2.1 โครงการพฒันาระบบอิเล็คโทรนิคดิจิตอลไมโครชิบท่ีเคลือบดว้ยไบโอโพลิ
เมอรส์  าหรบัการตดิตามสตัว ์

2.2 โครงการศกึษาการใชป้ระโยชนจ์ากสารสกัดธรรมชาติเพ่ือเสริมสขุภาพและ
ภมูิคุม้กนัในสนุขั 

 2.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหารหรือสมุนไพรท่ีสามารถควบคุม

ประชากรสนุขั 

3. การพฒันานวตักรรมศนูยพ์กัพิงสนุขัจรจดั 
3.1 โครงการศกึษาวิจยัการใชพื้น้ท่ีเขตวดัเป็นตน้แบบศนูยพ์กัพิงสนุขัจรจดั 
3.2 โครงการพฒันาวิธีการจดัการศนูยพ์กัพิงสนุขัท่ีไมมี่เจา้ของรูปแบบใหม่ 
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3.3 โครงการศึกษาจดัท าร่างเกณฑม์าตรฐานสถานพกัพิงสตัวข์องประเทศไทย
  3.4 โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ 

3.5 โครงการส ารวจประชากรสนุขัจรจดัเพ่ือการเฝา้ระวงัโรคพิษสนุขับา้ 
4. การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยี เพ่ือการบรหิารจดัการสมยัใหม่ 

4.1 โครงการถ่ายทอดความรูสู้ส่งัคม 
4.2 โครงการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ 
4.3 โครงการประชมุวนัพิษสนุขับา้โรค (World rabies day)  
4.4 โครงการผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้

ประชาชนและชมุชน 
4.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสตัวแ์พทย ์

ซึ่งผูว้ิจยัมีความสนใจศกึษาในเปา้หมายท่ี 4 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษสนุขับา้
ในพืน้ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ท่ีมีเปา้ประสงค ์คือไมพ่บการระบาดของโรคพิษสนุขับา้ใน
พืน้ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ไดน้  าโครงการไปปฏิบตัจิน
เกิดผลส าเรจ็ 
 
2.4 ประวัตคิวามเป็นมาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต เป็นชมุชนดัง้เดมิท่ีตัง้อยู่ในบรเิวณท่ีราบลุม่ ในอดีตช่วง
รชักาลท่ี 3 - รชักาลท่ี 8 โดยมีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ตัง้แตส่มยั
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลท่ี 5) เป็นตน้มา ตอ่มามีการจดัตัง้เป็น
สขุาภิบาลกะทู ้ตาม พ.ร.บ.สขุาภิบาล พ.ศ.2495 เม่ือ 10 ธนัวาคม 2599 มีพืน้ท่ีครอบคลมุทัง้
ต  าบลกะทู ้และไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลกะทู ้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 
ตามพระราชบญัญัตเิปล่ียนแปลงฐานะของสขุาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ปัจจบุนัได้
เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองกะทู ้เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2551 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร  เม่ือเดือน
กนัยายน  2559 รวมทัง้สิน้  28,037คน  จ านวนครวัเรือน 20,098 ครวัเรือน  ความหนาแนน่ของ
ประชากร  805คน/ตารางกิโลเมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด 34.81 ตารางกิโลเมตร (21,756.25 ไร)่ ตัง้อยู่
ทางฝ่ังทิศตะวนัตกของตวัเมืองภเูก็ต ห่างจากตวัเมืองภเูก็ต 9 กิโลเมตร พืน้ท่ีของเทศบาลเมืองกะ
ทูมี้ลกัษณะภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุม่ รายลอ้มดว้ยภเูขาเกือบทัง้ 4 ดา้น อดุมไปดว้ยแหลง่น า้และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและมีประเพณีวฒันธรรมอนัเป็นถ่ินก าเนิดของชาวภเูก็ต มีคลองไหลผา่น 1 
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สาย คือ คลองบางใหญ่ ลกัษณะภมูิอากาศ มีฝนตกชกุเกือบตลอดปี คือ ตัง้แตป่ลายเดือน
เมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยในชว่งเดือนตลุาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนตกหนกั 
เน่ืองจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (เทศบาลเมืองกะทู,้ 2564) 

ชมุชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู ้มีจ  านวน 19 ชมุชน ประกอบดว้ย 
1.ชมุชนควนลิม้ซา้น   
2.ชมุชนเบฮ้ัว้ 
3.ชมุชนอิรวดี    
4.ชมุชนเพ็ชรลอ่เหลียน 
5.ชมุชนบา้นตากแดด   
6.ชมุชนบา้นเก็ตโฮ ่
7.ชมุชนบา้นกะทู ้2    
8.ชมุชนบา้นกะทู ้3 
9.ชมุชนศาลเจา้กะทู ้   
10.ชมุชนป๊ักกัว้หลาว 
11.ชมุชนน า้ตกกะทู ้   
12.ชมุชนบา้นเหนือ 
13.ชมุชนบา้นภกัดี   
14.ชมุชนบา้นส่ีกอ 
15.ชมุชนบา้นเจีย้ม   
16.ชมุชนเขา้นอ้ย 
17.ชมุชนบา้นบางทอง   
18.ชมุชนบา้นทรายทอง 
19.ชมุชนบา้นทุง่ทอง 
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ภาพประกอบ 8 แสดงแผนท่ีขอบเขตพืน้ท่ีของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
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โครงสร้างราชการของเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
ประกอบดว้ยสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินจ านวน 18 คน มีนายกเทศมนตรี 
จ  านวน 1 คน ท าหนา้ท่ีควบคมุและรบัผิดชอบในการบรหิารกิจการของเทศบาล นายกเทศมนตรีจะ
มีเลขานุการและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยในการท างาน และมีรองนายกเทศมนตรี
จ  านวน 3 คน รองลงมาจะมีปลดัเทศบาลจ านวน 1 คน เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย  
รวมถึงมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรองปลัดเทศบาลจ านวน 1 คน โดยประกอบด้วย
หนว่ยงานภายใน 7 กอง ไดแ้ก่ 1.ส านกัปลดัเทศบาล 2.กองคลงั 3.กองชา่ง 4.กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 5.กองการศกึษา 6.กองสวสัดกิารสงัคม 7.กองวิชาการและแผนงาน 

ภาพประกอบ 9 โครงสรา้งการบรหิารเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
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2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฎวา่มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและใกลเ้คียง

กนั ดงันี ้
 ภานพุงศ ์ ยะโสธร (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง “การน านโยบายการป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ไปสู่

การปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2561” การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มี

วตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

2) ศึกษาปัญหา อุปสรรคท่ีมีผลต่อในการน านโยบายไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จมีอยู่ 4 ปัจจัยได้แก่ 1) ความชัดเจนของนโยบาย ในการก าหนดคุณสมบัติและ

มอบหมายหนา้ท่ีในการปฏิบตัิงานไมช่ดัเจน ส่งผลใหผู้ป้ฏิบตัิงานเกิดความไมม่ั่นใจในการยตุิการ

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 2) สมรรถนะขององค์การ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ 

โครงสรา้งองคก์าร วัสดุ อุปกรณ ์และสถานท่ี ซึ่งลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการขับเคล่ือน

นโยบายการปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ไปสู่การปฏิบตั ิโดยเห็นไดจ้ากหลายๆหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ 

บุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบตัิงานเพราะบุคลากรไม่ไดท้  างานเพียงดา้นเดียว ส่วนดา้นการ

จดัสรรงบประมาณไดร้บัการสนบัสนุนทัง้จากส่วนกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงพอ 

แตก่ารจดัซือ้อปุกรณแ์ละวคัซีนมีความล่าชา้ไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบตังิาน 3) การวางแผนและการ

ควบคมุ ประกอบดว้ยความเขา้ใจของผูป้ฏิบตัิงาน ความรว่มมือหรือตอ่ตา้น ความสามารถในการ

ก าหนดโครงสรา้ง การยอบรบัและเป็นส่วนหนึ่ง โดยการก าหนดนโยบายจากส่วนกลางมีลกัษณะ

กวา้งๆไม่ไดค้รอบคลุมถึงพืน้ท่ีในการปฏิบตัิงานจริงเพราะดว้ยสภาพแวดลอ้ม หรือวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกัน  ประกอบกับการขาดความรูค้วามเขา้ใจของหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ เช่น 

องค์ก รปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ินป ฏิบัติ ตามแนวทางขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิ น 

กระทรวงมหาดไทย ในขณะท่ีงานดา้นปศสุตัวเ์ป็นการปฏิบตังิานตามแนวทางของกรมปศสุตัวแ์ละ

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ ์ซึ่งอาจเป็นเหตุผลท่ีท าใหไ้ม่มีความเข้าใจในการด าเนินการ

ปฏิบตัิท่ีมากเพียงพอ 4) การเคล่ือนไหวทางสงัคมและการเมือง เป็นประเด็นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อ

การน านโยบายไปปฏิบตั ิเพราะประชาชนในพืน้ท่ีจะมีส่วนในการชว่ยประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร

แบบปากตอ่ปาก อีกทัง้การสนบัสนนุจากส่วนกลางในการด าเนินการตามโครงการสตัวป์ลอดโรค 

คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ รวมไปถึงความสามารถในการติดตอ่ประสานงานแบบเครือข่าย 

ส่วนปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคมีอยู่ 3 ปัจจัยไดแ้ก่ 1) กฎหมายและอ านาจหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงาน เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย 
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ในขณะท่ีงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์2) ความสามารถในการจดัสรรทรพัยากร พบว่าเป็นผลจากการขาด

แคลนวสัด ุอปุกรณ ์เครื่องมือต่างๆ รวมถึงวคัซีนป้องกนัโรคท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณสตัวใ์นพืน้ท่ี  

3)การตอ่ตา้นจากกลุ่มองคก์รเอกเชนเพ่ือประโยชนส์าธารณะ หรือกลุ่ม  NGO ท่ีมาขดัขวางดา้น

สวสัดิภาพสตัวเ์น่ืองจากกลัวเจา้หนา้ท่ีจะท าอันตรายแก่สัตว ์ส่งผลการด าเนินการเป็นไปอย่าง

ลา่ชา้ (ภานพุงศ ์ ยะโสธร, 2562) 

เกษร แถวโนนงิว้ (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี ปี 2560 ในเขตสขุภาพท่ี 7” 
โดยประเมินงาน 4 ดา้นคือ 1) ปัจจยัน าเขา้ 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) การสะทอ้นกลบัขอ้มลู 
โดยผลการประเมินโครงการแยกตามยทุธศาสตรท์ัง้ 7 ได ้ดงันี ้ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ปัจจยัน าเขา้  
พอความเพียงพอของงบประมาณ บคุลากร อาสาสมคัรปศสุตัวใ์นหมูบ่า้นและวสัดอุปุกรณ ์รอ้ย
ละ 6.3, 4.2, 6.3 และ 12.5 ตามล าดบั ส่วนกระบวนการพบปศสุตัวด์  าเนินการรว่มกบัเครือขา่ยฯ
รอ้ยละ 75 ผลผลิตพบอ าเภอท่ีแสดงจ านวนหวัสตัวเ์พิ่มเป็น 30 แหง่ ประชาชนน าสตัวเ์ลีย้งไปฉีด
วคัซีนโรคพิษสนุขับา้รอ้ยละ 48.8 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พบในเขต 7 มีศนูยพ์กัพิงสตัวจ์  านวน 3 แหง่ 
ท่ีใหบ้รกิารฉีดวคัซีน ท าหมนั โดยมีสตัวแพทยใ์หบ้รกิาร ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ปัจจยัน าเขา้พบ 
ความเพียงพอของงบประมาณ บคุลากร วคัซีนรอ้ยละ 42.7, 36.1 และ 58.3 ตามล าดบั  
สว่นกระบวนการพบเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุมีการบรูณการรว่มกบัเครือข่ายรอ้ยละ 65.6 ยทุธศาสตร์
ท่ี 4 ปัจจยัน าเขา้พบความเพียงพอของบประมาณ บคุลากร ส่ือสิ่งพิมพร์อ้ยละ  56.5, 18.5 และ 
32.6 ตามล าดบั สว่นกระบวนการพบทอ้งถ่ินมีการบนัทกึขอ้มลูการขึน้ทะเบียนสนุขัและแมวใน
ระบบ Thai Rabies Net รอ้ยละ 27.8 ผลผลิต ทอ้งถ่ินมีการส ารวจสนุขัและแมวขึน้ทะเบียนรอ้ย
ละ 58.2 มีการออกขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินเพ่ือควบคมุการเลีย้งและการปลอ่ยสตัวร์อ้ยละ 22.3 และ
สนบัสนนุการซือ้วคัซีนรอ้ยละ 46.7 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ปัจจยัน าเขา้ ประชาสมัพนัธเ์คยอบรมเก่ียวกบั
โรคพิษสนุขับา้รอ้ยละ 25 ความเพียงพอของงบประมาณ บคุลากร และส่ือรอ้ยละ 0, 100, 75.0 
ตามล าดบั กระบวนการทกุจงัหวดัมีการประสานงานและด าเนินงานไดค้รอบคลมุกลุม่เปา้มหาย 
ผลผลิตพบทกุจงัหวดัมีการท าขา่วแจกตลอดจนเผยแพรท่างทีวีทกุจงัหวดั ยทุธศาสตรท่ี์ 6 ยงัไมมี่
การบรูณาการฐานขอ้มลูท่ีมีอยูก่บัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นฐานขอ้มลูเดียวกนั ขอ้เสนอแนะ
จากการศกึษาครัง้นีคื้อ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ควรจดัซือ้วคัซีนโรคพิษสนุขับา้ใน
ภาพรวมทัง้ประเทศเพ่ือส ารองวคัซีนใหไ้ดร้อ้ยละ 10-20 เพ่ือแกปั้ญหาวคัซีนไมพ่อ และก าหนด
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ขอ้บงัคบัใหท้กุทอ้งถ่ินน าไปใชเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณค์วรผลกัดนัใหค้า่ตอบแทนอาสาสมคัรปศสุตัวใ์นพืน้ท่ีเพ่ือเป็น
แรงจงูใจในการด าเนินงาน (เกษร แถวโนนงิว้, 2562) 

นายบพิธ รตันบรุี (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของการน า
นโยบายการใหบ้รกิารแบบศนูยบ์รกิารจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ไปปฏิบตัศิกึษา
กรณี ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์4 ขอ้ คือ 1) 
ศกึษานโยบายเก่ียวกบัสาระส าคญัเก่ียวกบัการใหบ้ริการแบบศนูยบ์รกิารจดุเดียวเบด็เสรจ็ 2) เพ่ือ
ศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลใหเ้กิดความส าเรจ็ในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ3) เพ่ือศกึษาปัญหาและ
อปุสรรคของการน านโยบายการใหบ้รกิารแบบศนูยบ์ริการจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ส านกังานเขตสายไหม
ไปปฏิบตัิ และ 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา อปุสรรคของการน านโยบายแบบ
ศนูยบ์รกิารจดุเดียวเบด็เสรจ็ ส านกังานเขตสายไหมไปปฏิบตั ิผลการศกึษาสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้
ปัจจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าเรจ็ปานกลาง เม่ือพิจารณาผลเป็นรายปัจจยั พบวา่ มี 4 
ดา้น  ไดแ้ก่ 1) ดา้นเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องนโยบาย 2) ดา้นเก่ียวกบักระบวนการในการ
ใหบ้รกิาร 3) ดา้นบคุลากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการ 4) ดา้นสมรรถนะของหน่วยงานท่ีอยูใ่น
ระดบัความส าเรจ็ปานกลาง สว่นดา้นการมีสว่นรว่มของผูร้บับริการและการสนบัสนนุจากฝ่าย
การเมืองอยูใ่นระดบัความส าเรจ็นอ้ย (บพิธ รตันบรุี, 2552) 
  



  41 

บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ไปปฏิบตัิฯ 

กรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) ในการแสวงหาค าตอบของการวิจยั เครื่องมือท่ีใชใ้นการหาขอ้เท็จจรงิเชิงคณุภาพคือ
การสมัภาษณต์ามปรมิาณของจ านวนประชากรท่ีตอ้งการส ารวจ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ ดงันี ้

 1.รูปแบบการวิจยั  
 2.ประชากรกลุม่ตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 3.วิธีด  าเนินการวิจยั 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.การวิเคราะหข์อ้มลู 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ประชากรท่ีใชศ้กึษา เป็นบคุลากรของเทศบาลเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต  
ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งในการรบัผิดชอบโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ 
ไปปฏิบตัิ  

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ท่ี ขา้ราชการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีอยูใ่นเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต โดยมีขัน้ตอนในการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการทราบขอ้มลูจากผูท่ี้มีความรูแ้ละมี
ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยใชก้ลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

1. ผูอ้  านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 1 คน 
2. เจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 5 คน 
3. เจา้หนา้ท่ีกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 1 คน 
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3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจยัจะใชว้ิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในเชิงวิเคราะห์

พรรณนา (Descriptive Research) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดลกัษณะเป็นการสมัภาษณ ์คน้ควา้ขอ้มลู
เอกสาร ทฤษฎีแนวคิดและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั  
จากโรคพิษสนุขับา้ฯ ไปปฏิบตัิ 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยการสรา้งแบบสมัภาษณ ์ลงพืน้ท่ี 
ไปสมัภาษณบ์คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สนุขับา้ฯในเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณใ์นการในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนในการ 
สรา้งเครื่องมือดงันี ้

 1.ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Method) ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าคญัจากเอกสาร ต ารา
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ ์งานวิจยั ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ 

 2.การสัมภาษณเ์ชิงลึก (Indept Interview) แนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เป็น
ค าถามในลกัษณะปลายเปิด กับกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นระหว่างการสมัภาษณผ์ูว้ิจยัอาจใชเ้ครื่อง
บนัทึกเสียงเพ่ือบนัทึกการสนทนา กลอ้งถ่ายภาพและสมดุบนัทึกเพ่ือบนัทึกขอ้มลูและบนัทึกภาพ
ระหวา่งการเก็บขอ้มลู 

 
3.5 การวิเคราะหข้์อมูล  

วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) แบง่เป็น 
 5.1 ผูว้ิจยัด าเนินการถอดเทปจากการสมัภาษณแ์ละสรุปประเดน็รายละเอียดของแต่

ละทา่น 
5.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การอธิบาย 

เชิงวิเคราะหพ์รรณนา (Descriptive Research) โดยวิเคราะห์ตามตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบตัิในระดบัจุลภาค เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของเนือ้หาและอธิบายเชิงบรรยายในเรื่องปัญหาท่ี
เกิดขึน้ ในการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาค เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารวิจยัและ
สรุปขอ้มลูการวิจยั 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเรื่อง การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฎิบตัิ 

กรณีศกึษา เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ผูว้ิจยัใชห้ลกัการศกึษาขอ้มลูในเชิงพรรณา 
(Descriptive Research) โดยใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสงัเกตกุารณใ์นพืน้ท่ี 
ตลอดจนการวิเคราะหเ์อกสารท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งในการปฏิบตังิาน  ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดการน า
นโยบายไปปฏิบตัใินสว่นของกระบวนการของ Paul Berman (วรเดช จนัทรศร, 2552) อธิบายถึง
การปฏิบตังิานในรูปแบบกระบวนการปฏิบตังิานในระดบัจลุภาค ของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดั
ภเูก็ต โดยไดแ้บง่การน าเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 สว่น ไดจ้ดัการน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

 1. ผลการศึกษากระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สนุขับา้ฯไปปฏิบตั ิกรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

 2. ปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ:กรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
4.1 ผลการศึกษากระบวนการน าโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิ 
สุนัขบ้าฯ ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จ าแนกออก ดังนี ้

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯ เป็นโครงการท่ีมาจากพระ
ปณิธานของสมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควฒัน วรขตัติยราชนารี โดยไดมี้การแตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินโครงการตาม
ค าสั่งท่ี 214/2559 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ.2559 โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการจาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ส านกันายกรฐัมนตรี และ
กรม กองตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าโครงการนีข้ึน้โดยพนัธกิจหลกัคือ การพฒันาการเฝา้ระวงั เพื่อเป็น
การปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับา้ในสตัวใ์หห้มดไปจากประเทศไทย โดยพฒันาศนูยพ์ักผิงให้
มีมาตรฐานเพ่ือการบรหิารจดัการสนุขัจรจดัอยา่งเป็นระบบตามหลกัสวสัดภิาพของสตัว ์พฒันา
แนวทางการควบคมุ ปอ้งกนัและการดแูลรกัษาโรคพิษสนุขับา้ในคนรว่มกบัเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
สง่เสรมิและผลกัดนัใหแ้หลง่ชมุชนและหนว่ยงานของทอ้งถ่ินมีบทบาทในการปอ้งกนัและควบคมุ
โรคพิษสนุขับา้ในพืน้ท่ี ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัเยาวชน ประชาชน ชมุชน
และหนว่ยงานทอ้งถ่ินเพ่ือปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับา้ไมใ่หมี้ผูเ้สียชีวิต พฒันาระบบฐานขอ้มลู
โรคพิษสนุขับา้และการบรูณาการ เพ่ือการบรหิารจดัการขอ้มลูทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งมีการ
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รายงานเพ่ือตดิตามประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันานวตักรรมตา่งๆและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินโครงการใหบ้รรลเุปา้ประสงค ์ซึ่งเปา้ประสงคท่ี์ส าคญัคือไมมี่
คนและสตัวเ์สียชีวิตดว้ยโรคพิษสนุขับา้อยา่งยั่งยืน ดงันัน้จงึมีการก าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของแตล่ะหนว่ยงานแยกกนัไปตามเปา้หมาย   

เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตเป็นหนว่ยงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีอยู่
ภายใตก้รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามเปา้หมายท่ี 4  
คือการการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษสนุขับา้ในทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1.เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทในการป้องกันควบคมุโรคพิษสุนขับา้
ในทอ้งถ่ินท่ีรบัผิดชอบอยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง 

2.เพ่ือสรา้งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีเครือข่ายการปอ้งกนัควบคมุโรคพิษ
สุนัขบา้และบูรณาการการด าเนินงานใหค้รอบคลุมพืน้ท่ีท่ีรบัผิดชอบและพืน้ท่ีท่ีมีเขตติดต่อกัน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญัติหรือเทศบญัญัต ิเพ่ือควบคมุการ
เลีย้งและปลอ่ยสตัว ์

ซึ่งเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตไดร้บัรางวลัชนะเลิศโครงการ Thailand rabies award 
2018 ในระดบัเทศบาลท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นการน าโครงการนีไ้ปปฏิบตัิ รวมถึงไดร้บัรางวลั
พระปกเกลา้ดา้นเครือข่ายความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

ในการศกึษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค (Micro 
Implementation) คือการท่ีหนว่ยงานระดบัลา่งหรือรองลงมา รบันโยบาย โครงการ หรือแผนงาน
นัน้มาปฏิบตั ิโดยจะประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี  ้

4.1.1 ขัน้การระดมพลงั (Mobilization) 
4.1.2 ขัน้การปฏิบตั ิ(Deliverer Implementation) 

4.1.2.1 การบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือปรบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
4.1.2.2 การจดัท าเทศบญัญตั/ิขอ้บญัญตัิ 
4.1.2.3 การจดัท าโครงการ 
4.1.2.4 การประกาศใชข้อ้บญัญตั/ิเทศบญัญัติ 
4.1.2.5 การฉีดวคัซีนใหส้ตัว ์
4.1.2.6 การประเมินผลโครงการ 
4.1.3 ขัน้การสรา้งปึกแผน่หรือความตอ่เน่ือง (Institutionalization)   
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ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค  
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4.1.1 ข้ันการระดมพลัง (Mobilization) 
มีการพิจารณารบันโยบายและแสวงหาการสนบัสนุนจากทัง้หน่วยงานภายใน

และภายนอก โดยจะพิจารณาวา่นโยบายท่ีรบัมานัน้มีความเหมาะสม มีความส าคญั หรือตรงตาม
เปา้หมายภารกิจหลกัของหนว่ยงานหรือไมน่ัน้ จากการศกึษาพบวา่ 

เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดภูเก็ต เล็งเห็นความส าคญัของโครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของเทศบาลในการป้องกันโรคและ
ส่งเสริมดา้นสุขภาพ โดยกฎหมายจัดตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดเก่ียวกับอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  หรืออ านาจหนา้ท่ีเก่ียก
วบัการสาธารณสุขไว ้ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) 
มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3) ประกอบกับพระราชบญัญัติโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ.2535 ไดก้ าหนด
หนา้ท่ีเก่ียวกับการป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนขับา้ใหแ้ก่เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน สตัวแ์พทยข์อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จึงมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็น
โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยการรับผิดชอบโครงการเป็นหน้าท่ีของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ในการจดัท าโครงการ ประสานงาน ด าเนินงานและติดตามผลการ
ด าเนินงาน โดยมีการรว่มมือภายในหน่วยงานกบักองวิชาการและแผนงานในการปฏิบตัิงานดา้น
การประชาสัมพันธ์โครงการและการเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของเทศบาลเมืองกะทู้ 
จงัหวดัภเูก็ต ดงัค  าสมัภาษณข์องผูอ้  านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม วา่  

 
“ท่ีจรงิแลว้ก่อนท่ีจะเป็นโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้

ฯ เทศบาลเราก็จะมีในเรื่องของการควบคมุปอ้งกนัโรคอยูแ่ลว้ไมว่่าจะมาจากคนหรือสตัว ์ตรงนีม้นั
เป็นภารกิจหลกัในการส่งเสริมปอ้งกนัโรคดา้นสขุภาพภาคประชาชน ทีนีใ้นส่วนของโครงการนีเ้รา
ด าเนินการในเรื่องของการควบคมุมาตลอดทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการควบคมุในเรื่องของสตัวเ์ลีย้งลูก
ดว้ยนม  ปอ้งกนัการเกิดโรคพิษสนุขับา้ ท่ีมาจากสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมไม่ว่าจะเป็นมาจากแมวหรือ
สุนขัทัง้หมด แลว้ก็มีปีพ.ศ.2561 ท่ีเราเปล่ียนมาเป็นโครงการนี ้ทีนีใ้นเรื่องของการควบคุมดูแล
ป้องกัน เราก็จะใส่อยู่แลว้ในเรื่องของแผนพฒันาทุกปี แลว้ก็ด าเนินการในช่วงนี ้เดือนมีนาเมษา
พฤษภาไปจนถึงมิถุนายน ในเรื่องของการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดไม่ใหเ้กิดโรคท่ีมา
จากสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม” (19 มีนาคม 2564) 



  47 

ฉะนั้นเม่ือเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ตไดร้ับมอบหมายให้น าโครงการไป
ปฏิบตัิ จึงไม่พบปัญหาในเรื่องของการยอมรบัตวัโครงการหรือเป็นการเพิ่มภาระหนา้ท่ีแตอ่ย่างใด 
เพราะเป็นสิ่งท่ีเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวัดภูเก็ตมีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3) รวมถึงพระราชบญัญัติโรค
พิษสุนขับา้ พ.ศ.2535 อยู่แลว้ และไดด้  าเนินโครงการควบคมุโรคพิษสุนขับา้มาในพืน้ท่ีของเขต
เทศบาลเมืองกะทูเ้อง ตัง้แต ่พ.ศ.2547  

อย่างไรก็ตามการยอมรับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ยังไม่สามารถเป็น
เครื่องยืนยันไดว้่า โครงการนัน้จะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไวห้รือไม่ เพราะการ
ยอมรบัเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการในการประสานงานกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพ่ือแสวงหาการสนบัสนนุและการระดมพลงัรว่มกนั ส่วนทางดา้นการแสวงหา
การสนบัสนุนเพ่ือเป็นการประกันต่อความส าเร็จของโครงการในระยะยาวนัน้เทศบาลเมืองกะทู ้
จงัหวดัภูเก็ต มีการบรูณาการการท างานรว่มกบัภาคีเครือข่ายในพืน้ท่ีอย่างเขม้แข็งและมีบทบาท
หลักในการรวบรวมขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเอง การประสานงานรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกไดมี้การบูรณา
การการท างานรว่มกบัองคก์รตา่งๆ ท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีในการควบคมุและปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ 
ทัง้จากทางภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดแ้ก ่

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัภเูก็ต มีหนา้ท่ีในการ 1) จดัท าแผนยทุธศาสตรด์า้น
สขุภาพในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั 2) ด  าเนินการเก่ียวกบัสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั 3) มีหนา้ท่ีในดแูล
การปฏิบตัิงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพืน้ท่ีจังหวัด เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
กฎหมาย  4) ปฏิบตัิงานรว่มกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทู ้มีบทบาทหนา้ท่ีดงันี ้1) จดัท าแผนยุธศาสตร์
ดา้นสขุภาพในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ 2) ด าเนินการและใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุขใน
เขตพืน้ท่ีอ าเภอ 3) ก ากบัดแูล ประเมินผล และสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหน่วยงานสาธารณสขุ
ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ เพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบรกิารสขุภาพท่ีมีคณุภาพและ
มีการคุม้ครองผูบ้รโิพคดา้นสขุภาพ 4) สง่เสรมิ สนบัสนนุและประสานงานเก่ียวกบังานสาธารณสขุ
ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 5) พฒันาระบบสารสนเทศ งานสขุศึกษา 
และการส่ือสารสาธารณะดา้นสุขภาพในเขตพืน้ท่ีอ าเภอ 6) ปฏิบตัิงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการ
ปฏิบตังิานของหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดร้บั 
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ปศุสัตวจ์ังหวัดภูเก็ต มีภารกิจเก่ียวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การ
ควบคุม การก ากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
เก่ียวกบัการปศสุตัว ์โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้1)ด าเนินการตามกฎหมายเก่ียวกบัโรคระบาด
จากสัตว ์กฎหมายว่าดว้ยการบ ารุงพันธุ์สัตว ์กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์
กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลสตัว ์กฎหมายว่าดว้ยโรคพิษสนุขับา้ กฎหมายว่าดว้ยการควบคมุ
การฆา่สตัวแ์ละจ าหนา่ยเนือ้สตัว ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ศกึษา วิจยั และพฒันาเทคโนโลยี
ดา้นการปศุสัตว ์3) ตรวจสอบและรบัรองคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์พันธุ์สัตว ์พันธุ์พืชอาหารสัตว ์
อาหารสตัว ์ชีวภัณฑแ์ละชีววตัถุส  าหรบัสตัว ์ยาสตัวแ์ละวตัถุอนัตรายดา้นการปศสุตัวร์ะบบการ
ผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์เพ่ือให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย 4)ผลิตและขยายพนัธุส์ตัว ์น า้เชือ้ เชือ้พันธุ ์พืชอาหารสตัว ์และ
เสบียงสตัว ์เพ่ือการพฒันาดา้นการปศุสัตว ์และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ ์เวชภัณฑ ์และชีววัตถุ
ส  าหรบัสตัว ์เพ่ือการควบคมุโรคระบาดสตัว5์) ควบคมุ ปอ้งกนั ก าจดั บ าบดั วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสตัว ์ก ากบัดแูลสถานพยาบาลสตัว ์และพฒันาระบบการจดัการดา้นสุขภาพสตัว ์6) ส่งเสริม 
พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการปศสุตัว ์และบรหิารจดัการ การประสานความรว่มมือดา้น
การปศสุตัวท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 7) ด าเนินการอนุรกัษ์พนัธกรรมและทางชีวภาพดา้น
การปศสุตัว ์และปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปศสุตัว ์7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมหรือตามท่ีรฐัมนตรีหรือคณะรฐัมนตรีมอบหมาย 

ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้ อ  านาจหน้าท่ีจะคล้ายคลึงกับปศุสัตว์จังหวัดเพียงแต่
รบัผิดชอบในสว่นของอ าเภอกะทู ้โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้1) ด  าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ย
โรคระบาดสัตว ์กฎหมายเก่ียวกับการบ ารุงพันธ์สัตว ์กฎหมายว่าดว้ยการอวบคุมอาหารสัตว ์
กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลสตัว ์กฎหมายว่าดว้ยโรคพิษสนุขับา้ กฎหมายว่าดว้ยการควบคมุ
การฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัว ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  2) ด  าเนินการเก่ียวกับคณุภาพสตัว ์
การผสมเทียม สขุอนามยัและสิ่งแวดลอ้มดา้นการปศสุตัว ์3) ใหค้  าปรกึษา แนะน า และถ่ายทอด
เทคโนโลยีดา้นการปศสุตัว ์4) ปฏิบตัิงานรว่มกับหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ส่วนภาคประชาชนและภาคเอกชน ไดแ้ก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. 
รวมทัง้ผูน้  าชมุชนทัง้ 19 ชมุชนในพืน้ท่ีของเขตเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต และมลูนิธิเพ่ือสุนขั
ในซอย โดยผูอ้  านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มไดใ้หส้มัภาษณ ์ไวว้า่ 
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“เทศบาลเมืองกะทูเ้ราโชคดีในเรื่องของภาคีเครือข่าย ท าภาคีเครือข่ายมาตัง้แต่
ปีพ.ศ.2552 เราก็ด าเนินการมาตลอดไมว่า่จะเป็นกลุม่ชมุชนเอง กลุม่อสม หรือกลุม่อาสาตา่งๆเขา้
มามีสว่นรว่ม แลว้ก็ในสว่นของภาครฐัหรือภาคเอกชน พวกมลูนิธิ ภาครฐัเราก็มีในเรื่องของปศสุตัว์
จงัหวดั ปศสุตัวอ์  าเภอท่ีมาเป็นวิทยากรเขา้มาช่วยในเรื่องของการด าเนินงานต่างๆ แลว้ก็ในเรื่อง
ของการส่งเสริมแลว้ก็ทกัษะท่ีจะสนบัสนนุทอ้งถ่ิน เราโชคดีท่ีมีหน่วยงานพวกนี ้ส่วนในเรื่องของ
มลูนิธิเองอยา่งมลูนิธิเพ่ือสนุขัในซอยก็จะเขา้มาด าเนินการเหมือนกนั ก็เขา้มาเป็นพ่ีเลีย้งสนบัสนนุ
ในเรื่องของความรู ้ในเรื่องของการลงมาช่วยท าหมนัหรือฉีดวคัซีน แลว้ก็ติดตามสนุขัและแมวท่ีดุ
รา้ยท่ีเจา้หนา้ท่ีเราไมส่ามารถจะด าเนินการได”้ (19 มีนาคม 2564) 

 
จากการเก็บขอ้มูลการสมัภาษณ ์พบว่า ทัง้ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบัติงาน

ของเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯท่ีไดร้บัใหน้  ามาปฏิบตัเิป็นอยา่งดี เพราะเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การระบาดของโรคพิษสนุขับา้ท่ีเม่ือเป็นแลว้จะไม่สามารถรกัษาใหห้ายไดต้อ้งเสียชีวิตอย่างเดียว 
ซึ่งถือเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงและวนเวียนอยู่ในสงัคมไทยมายาวนาน การปอ้งกนัท่ีดีท่ีสุดคือการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในพืน้ท่ีใหไ้ด ้80 เปอรเ์ซ็นเพ่ือเป็นการสรา้งภมูิคุม้กนัหมูใ่หก้ับสนุขั
และแมวในพืน้ท่ี และเพ่ือประสิทธิผลท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีการฉีดวคัซีนเป็นประจ าทกุปี เพ่ือใหโ้รคพิษ
สนุขับา้หมดไปจากประเทศไทยตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี  

 
4.1.2 ข้ันการปฏิบัต ิ(Deliverer Implementation) 

การใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตามแนวทาง แผนงาน หรือโครงการ ใหเ้กิด
การปฏิบตัขิึน้จรงิ โดยอาจมีการปรบัเปล่ียนนโยบายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหนว่ยงานของตน ในขัน้นี ้
จึงเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบตัิโดยตรง ในบางกรณีผูป้ฏิบตัิอาจยอมรบัปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง
ใหเ้ขา้กบัแผนงานหรือโครงการท่ีก าหนดไว ้แตใ่นบางกรณีผูป้ฏิบตัิอาจปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของ
ตนเองก็ได้ ซึ่งไม่มีกฎตายตัวเพราะหน่วยงานท้องถ่ินแต่ละท่ีอยู่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน ทั้ง
สภาพแวดลอ้ม คา่นิยม หรือทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัออกไป จากการศกึษาพบวา่  

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม ของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตมีหนา้ท่ีใน
การเขียนโครงการของตนและปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องโครงการหลัก โดยมี
ผูร้บัผิดชอบโครงการคือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตเป็นผู้
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ประสานงานรว่มกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส  านกังานสาธารณสขุจงัหวดัภูเก็ต ส านกังาน
สาธารณสขุอ าเภอกะทู ้ปศสุตัวจ์งัหวดัภเูก็ต ปศสุตัวอ์  าเภอกะทู ้มลูนิธิเพ่ือสนุขัในซอย อาสาสมคัร
สาธารณสขุและผูน้  าชมุชนทัง้ 19 ชมุชน ในการปฏิบตังิาน แมท้างเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 
จะขาดอัตราก าลังในต าแหน่งนายสัตวแพทยห์รือนายสัตวบาลท่ีเป็นราชการส่วนท้องถ่ินของ
เทศบาลเมืองกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ท่ีจะสามารถเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินงานไดโ้ดยตรง ตามตาม
พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3) 
และพระราชบญัญัติโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ.2535 แตมี่นายสตัวแพทยข์องปศสุตัวจ์งัหวดัภูเก็ต และ
ปศสุตัวอ์  าเภอกะทู ้มาทดแทนในการรว่มปฏิบตัิงาน โดยทางเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตเองมี
เจา้หนา้ท่ีตา่งต าแหนง่ท่ีไดร้บัการมอบหมายใหร้บัผิดชอบในส่วนของโครงการมาทดแทน โดยทาง
ผู้อ  านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไดเ้ล็งเห็นถึงศักยภาพรวมถึงสมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานจึงไดม้อบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ี ซึ่งเบอรแ์มนและแมคลาฟลินถือเป็นการยอมรบัสภาพ
ในการปฏิบัติ (cooptation) คือ เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติโดยมีการเปล่ียนแปลงแนวทาง 
แผนงาน หรือโครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มหรือลักษณะของหน่วยงานรวมถึงปัจจัย
อ่ืนๆท่ีมีขอ้จ ากัด จึงอาจท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัิไม่ เป็นไปตามวัถุประสงคท่ี์มีการวางไว้
ตัง้แตแ่รก  

ด้านแนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ท่ีทาง
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือใหท้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการขบัเคล่ือนตาม
โครงการ จะประกอบดว้ย 

 
4.1.2.1 การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่หรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ไดมี้การน าเอาโครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯบรรจไุวใ้นแผนพฒันาเทศบาลเป็นประจ าทกุปี และมีการด าเนินการ
ฉีดวัคซีนช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมเป็นประจ าทุกปี โดยการลงพื ้นท่ีเพ่ือไปให้บริการ
ประชาชนทัง้ 19 ชมุชนจะปรบัเปล่ียนไปทกุปีตามความเหมาะสม ดงัค  าใหส้มัภาษณข์องเจา้หนา้ท่ี
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

 
“โครงการนีมี้การบรรจุเขา้ไปในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของเทศบาล แผน 4 ปี 

แผน 5 ปี ก็คือมีทุกปี เป็นโครงการท่ีตอ้งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เริ่มมาตัง้แต่ 2547 ของ
เทศบาลเมืองกะทูน้ะ เม่ือก่อนจะเป็นช่ือโครงการควบคมุสนุขัจรจดัแลว้ก็ติดตามสนุขัและแมวใน
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พืน้ท่ี แตว่่าเพิ่งมาเปล่ียนช่ือโครงการเป็นโครงการนีเ้ม่ือปี 2561 ตามพระปณิธานของสมเด็จพระ
เจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราช
นาร”ี (18 มีนาคม 2564) 

 
ตรงกับค าใหส้มัภาษณข์องเจา้หนา้ท่ีกองวิชาการและแผนงานท่ีรบัผิดชอบ

การจดัท าแผนพฒันาเทศบาลทกุปี ไดก้ลา่ววา่ 
 
“บรรจอุยู่ในแผนพฒันา 5 ปี ตัง้แตปี่61 ถึงปี 65 และจะอยู่ในแผนปี 66 ถึงปี 

70 ปกตจิะเป็นแผนพฒันา 5 ปี คาดวา่จะอยูใ่นอีก 5 ปีขา้งหนา้อีก” (18 มีนาคม 2564) 
 
จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณเ์ทศบาลเมืองกะทู ้พบวา่มีการบรรจุ

โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ินจริง และมีการประกาศใหป้ระชาชนทั่วไปทราบตามระเบียบของ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามระเบียบแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 
4.1.2.2 การจัดท าเทศบัญญัต/ิข้อบัญญัติ 

จากการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า เทศบาลเมืองกะทู้ 
จงัหวดัภูเก็ต มีการออกเทศบญัญัติและขอ้บญัญัติการควบคมุและเลีย้งสัตวต์ัง้แต่ปีพ.ศ. 2547 
แลว้และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน เม่ือมีขอ้รอ้งเรียนการจากการเลีย้งสตัว ์และก่อใหเ้กิด
เหตุร  าคาญ ส่วนในการให้ความรู้ดา้นการควบคุมการเลีย้งและการปล่อยสัตวม์าโดยตลอด
ตอ่เน่ืองมาทกุปี และประชาชนในพืน้ท่ีไดร้บัทราบและใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี แตท่ัง้นีเ้ทศบาล
เมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต เป็นเมืองท่องเท่ียว ย่อมมีคนนอกพืน้ท่ีเขา้มาอาศยัหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าประชากรแฝง โดยจะเห็นไดช้ดัขึน้จากกรณีการเกิดเหตกุารณร์ะบาดของ Covid – 19 ท่ีท  าให้
ประชากรแฝงท่ีมาท างาน หรือ มาเท่ียว แลว้ไดเ้ลีย้งสตัวส์นุขัหรือแมวไวเ้ม่ือเกิดการยา้ยถ่ินฐานได้
ทิง้สนุขัและแมวไว ้ท าใหเ้กิดประชากรสุนขัและแมวจรจดั ทางเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตจึง
ได้มีการส ารวจจ านวนสัตว์เหล่านี ้และจัดข้อมูลไว้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ เจ้าหน้าท่ีกอง
สาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มวา่ 

 
“ในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองกะทู ้สว่นใหญ่จะเป็นบา้นพกัอาศยั บา้นเชา่อะไรแบบ

นีน้ะ แตช่่วง Covid -19 ท่ีผ่านมามีการยา้นถ่ินฐาน แลว้ทีนีก็้ไม่ไดน้  าหมาแมวไปดว้ย ภาระมนัก็
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เกิดขึน้ เราก็ตอ้งเขา้ไปด าเนินการแกไ้ข เราประสานเครื่อขา่ยปศสุตัวจ์งัหวดัใหเ้ขา้มาชว่ยดแูลหมา
แมวท่ีโดนทิง้ มีประกาศประชาสมัพนัธว์่ามีใครรบัดแูลไหม แตถ่า้เกิดว่าไม่มีก็ตอ้งมาดกูนัอีกทีว่า
ตวันัน้มันสรา้งความเดือดรอ้นร  าคาญหรือไม่ ถ้าไม่ก็ปล่อยไวเ้พราะไม่ไดส้รา้งความเดือดรอ้น
ร  าคาญ แตถ่า้ไล่กดัเขาเราก็ตอ้งดกูนัอีกทีว่าเราจะส่งมนัเขา้บา้นพกัพิงไหม ท่ีบา้นพกัพิงเป็นของ
ปศสุตัวจ์งัหวดัเป็นคนดแูลอยู่ตรงทางหลวง อ.ป.ทในพืน้ท่ีจงัหวดัภูเก็ตสามารถส่งเขา้ไปบา้นพกั
พิงได ้เพราะวา่เราก็อดุหนนุงบประมาณใหก้บัปศสุตัวจ์งัหวดั” (18 มีนาคม 2564) 
 

4.1.2.3 การจัดท าโครงการ 
จากการศกึษาเอกสารพบว่า ทางเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตมีเจา้หนา้ท่ี

ในการจดัท าโครงการเก่ียวกับการป้องกันโรคพิษสนุขับา้ของภายในทอ้งท่ีมาโดยตลอด โดยก่อน
หนา้นีจ้ะช่ือว่าโครงการควบคุมสุนัขจรจัดและป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ 
จงัหวดัภูเก็ต ตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปอ้งกนัและระงบัโรคติดต่อ  
หรืออ านาจหน้าท่ีในดา้นการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3) ประกอบกบัพระราชบญัญัติโรคพิษสุนขับา้ 
พ.ศ.2535 โดยมีการเปล่ียนช่ือโครงการตามโครงการท่ีมาจากพระปณิธานของสมเด็จพระเจา้นอ้ง
นางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี เม่ือปี 
พ.ศ.2561 โดยมีวตัถปุระสงคข์องโครงการ อิงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการหลกั ดงันี ้

1. เพ่ือสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี  ในการดแูลทุกขส์ุขของพสก
นิกรชาวไทยท่ีทรงหว่ยใยถึงปัญหาโรคพิษสนุขับา้ท่ีเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ 

2. เพ่ือสรา้งเครือข่ายการป้องกันควบคมุโรคพิษสุนขับา้และบูรณาการการ
ด าเนินงานใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

3. เพ่ือส ารวจและขึน้ทะเบียนสนุขัและแมว ทัง้ท่ีมีเจา้ของและไมมี่เจา้ของ ใน
พืน้ท่ีเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

4. เพ่ือสรา้งภมูิคุม้โรคใหแ้ก่สนุขัและแมวท่ีไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ 
5. เ พ่ือสร้างความต่ืนตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็น

ความส าคญัในการน าสนุขัและแมวท่ีอยูใ่นความดแูลไปรบัการฉีดวคัซีนเพ่ือปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ 
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4.1.2.4 การประกาศใช้ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ 

ในการประกาศจะใชก้ารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ท่ีของเทศบาล
เมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รับทราบทั้ง 19 ชุมชน ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการ
ประสานงานกับกองวิชาการและแผนงาน ในการใหก้ารประกาศ รวมถึงมีประประชาสมัพนัธใ์น
การออกหนว่ยใหบ้ริการฉีดวคัซีน โดยไดมี้การประกาศลงในเพจเฟสบุ๊คของทางเทศบาลเมืองกะทู ้
จงัหวดัภเูก็ต รวมถึงการประกาศลงหนา้เว็บไซดข์องเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตเอง รวมถึงการ
ติดปา้ยประกาศไวนิลตามส่ีแยก ซึ่งมีทัง้หมด 4 ปา้ย และปา้ยประชาสมัพนัธอิ์เล็กทรอนิกส ์ LED 
ท่ีมีขนาดใหญ่อีก 2 ป้าย และยงัมีบอรด์ประชาสมัพนัธห์นา้เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ใหค้นในพืน้ท่ีท่ีผ่านไปผ่านมาท่ีอาจไม่ไดมี้การเขา้ถึงทางอินเตอรเ์น็ต สามารถ
ทราบรายละเอียดวันท่ีท่ีจะมีการออกหน่วยฉีดวัคซีน ดังท่ีเจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้มไดใ้หส้มัภาษณไ์วด้งันี ้

 
“มีการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลทุกปีครับ ในข้อก าหนดวันเวลาท่ีจะ

ก าหนดใหมี้การฉีดวคัซีนในรอบปี แลว้ก็มีการจดัอบรมใหค้วามรูก้ับประชาชนในพืน้ท่ี หนา้ท่ีของ
เจา้ของสุนัขและแมวตามพ.ร.บควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ ว่าคุณเลีย้งหมาเลีย้งแมวตอ้งมีหน้าท่ี
อะไรบา้ง ก็คือการมารับวัคซีนพิษสุนัขบา้ประมาณนีค้รับ ก็ไดร้ับความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการเป็นอยา่งดีทัง้ 19 ชมุชนครบั” (18 มีนาคม 2564) 

 
4.1.2.5 การฉีดวัคซีนให้สัตว ์

ในการฉีดวคัซีนใหส้ตัว ์จะตอ้งมีการอบรมจากปศสุตัวจ์งัหวดัภเูก็ตก่อน โดย
ทางปศสุตัวจ์งัหวดัภเูก็ตจะเป็นคนจดัการอบรม และสง่หนงัสือเชิญไปยงัหนว่ยงานในพืน้ท่ีเพ่ือเขา้
รบัอบรมใหค้วามรูด้า้นโรคพิษสุนขับา้แก่บุคคลากรท่ีเป็นอาสาปศสุตัว ์ ไม่ว่าจะเป็นความรูด้า้น
โรคพิษสนุขับา้ ความรูด้า้นการฉีดวคัซีน รวมถึงความรูด้า้นการจบัสนุขัและแมว  โดยเม่ือไดร้บัการ
อบรมแลว้จะมีใบประกาศนียบตัร เพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่อาสาปศสุตัวค์นนีส้ามารถด าเนินการฉีด
วคัซีนใหแ้ก่สุนขัและแมวได ้หากไม่เคยผ่านการอบรมจะไม่สามารถด าเนินการฉีดวัคซีนไดโ้ดย
เดด็ขาด ในการอบรมใหค้วามรูเ้พ่ือท่ีท่ีจะเป็นการเพิ่มพนูเจา้หนา้ท่ีบคุลากรในการปฏิบตังิาน ดว้ย
ข้อจ ากัดทางบุคลากรเพราะทางเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ตไม่ไดมี้เจ้าหน้าท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในต าแหน่งของนายสัตวแพทยห์รือนายสัตวบาลท่ีเป็นราชการในท้องถ่ิน
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โดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบโครงการนีข้ึน้มา รวมถึงเจา้หนา้ท่ีอาสาปศสุัตวท่ี์
ด  าเนินการฉีดวคัซีน โดยเจา้หนา้ท่ีของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม ไดใ้หส้มัภาษณไ์วด้งันี  ้

 
“ก่อนท่ีเราจะออกพืน้ท่ีจะมีเจา้หนา้ท่ีจากปศสุัตวจ์งัหวัดมาจัดอบรมใหก้ับ

พนักงานเทศบาลทุกคนว่าเป็นอาสาปศุสัตว์ในการฉีดวัคซีน ป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้  
จะมีใบอนุญาตว่าเจา้หนา้ท่ีคนนีผ้่านการอบรมสามารถฉีดวคัซีนใหส้นุขัและแมวได ้เป็นตวัแทน
ของปศสุตัว ์สตัวแพทย ์สามารถด าเนินการได ้ทัง้จงัหวดัจะไปอบรมท่ีเดียวกันคือปศสุตัวจ์ังหวดั
เป็นผูจ้ดั” (18 มีนาคม 2564) 

 
สว่นการฉีดวคัซีนนัน้ทางเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ไดมี้การออกส ารวจ

เก่ียวกับจ านวนสุนัขและแมวเป็นประจ าทุกปีร่วมกับปศสุัตวจ์งัหวัดภูเก็ตและมูลนิธิเพ่ือสุนัขใน
ซอยในการด าเนินการออกส ารวจ โดยสนุขัและแมวท่ีมีเจา้ของจะมีการขึน้ทะเบียนอยู่แลว้ จะมีทัง้
ขอ้มูลรูปภาพสุนขัและแมว รวมถึงวนัท่ีท าการฉีดวคัซีน  และยงัมีการแยกประเภทของสุนขัและ
แมวและพืน้ท่ีท่ีสุนัขและแมวอาศัยอยู่ รวมถึงมีการติดตามผลประเมินผลเม่ือครบรอบ 1 ปี  
ส่วนสุนขัและแมวจรจดัท่ีไม่ไดมี้เจา้ของ ทางเทศบาลเมืองกะทูร้่วมกับปศสุตัวจ์งัหวัดภูเก็ตและ
มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยจะท าการคน้หาและฉีดวัคซีนให ้โดยตอ้งอาศยัความถนัดของเจา้หน้าท่ี
เฉพาะทางของสตัวแพทยใ์นการจบัสุนขัและแมวจรจดัท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อเจา้หนา้ท่ี โดยอาจ  
มีการยิงยาสลบและตอ้งประเมินขนาดตวัและจ านวนยาท่ีจะท าใหส้ลบ รวมถึงการขนยา้ยท่ีอาจจะ
เ ป็นอันต ร า ยต่ อ ตัว สุนั ข แล ะแม วจ รจัด เ อ ง ไ ด้  ดั ง ค า ให้ สัมภ าษณ์ข อ ง เ จ้า หน้ า ท่ี 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

 
“มีการลงทะเบียน rabies1data เป็นขอ้มลูหนึ่งเดียวของปศสุตัวข์องเทศบาล

เมืองกะทูก้่อนท่ีจะออกโครงการนีจ้ะมีค าสั่งออกส ารวจสนุขัและแมวในพืน้ท่ีรว่มกบัมลูนิธิเพ่ือสนุขั
ในซอยและร่วมกับ ปศสุตัวจ์งัหวดั เพ่ือทราบจ านวนหมาแมวจรจดัในพืน้ท่ี ส่วนมากท่ีมีเจา้ของ 
จะมีทะเบียนอยู่แลว้ ก็อาจจะมีส ารวจเพิ่มเติมตามวดัตามชุมชนว่ามีหมาแมวเขา้มาหรือเปล่า” 
(18 มีนาคม 2564)  

 
เจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มไดใ้หส้มัภาษณว์า่ 
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“เราบนัทกึขอ้มลูทกุตวัสตัวท่ี์มีเจา้ของทกุตวัสตัวท่ี์ไมมี่เจา้ของทกุตวั มีขอ้มลู
รูปลกัษณแ์ละก็วนัท่ีท าวคัซีน พอครบ 1 ปี เราก็มีการติดตามว่าตวัไหนท่ียงัอยู่ไหมก็ท าวคัซีนซ า้
เป็นการกระตุน้กันทุกๆปี ในพืน้ท่ีกะทูไ้ดร้บัการประกาศว่าเป็นพืน้ท่ีปลอดโรคพิษสุนขับา้มาทุกปี 
โดยหนงัสือยืนยนัออกโดยสาธารณสขุอ าเภอ ” (18 มีนาคม 2564) 

 
เจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มใหส้มัภาษณไ์ว ้ดงันี ้
 
“เราออกหน่วยฉีดตามจุดต่างๆรอบๆชุมชน เปล่ียนไปทุกปี แต่ส่วนมากจุด

ไหนท่ีมีคนเยอะมีชาวบา้นเขา้มาจ านวนมากเราก็จะลงตามบา้น อยา่งเชน่ปีท่ีแลว้โรงเรียนบางทอง 
แตปี่นีเ้ปล่ียนมาลงท่ีศาลเจา้ทุ่งทองเพราะว่าเขา้ไปในโรงเรียนคนไมท่ราบเขามองไมเ่ห็นเพราะวา่
มนัอยู่ขา้งใน ท่ีมาฉีดวคัซีนพิษสุนขัพิษสุนชับา้ก็คือสัตวท่ี์มีเจา้ของ ส่วนสตัวท่ี์ไม่มีเจา้ของพวก
หมาจรแมวจร เราก็จะลงพรอ้มมูลนิธิ เพราะเขาจะมีความช านาญมากกว่าจะไปอ านวยการฉีด
วคัซีนให ้โดยจะมีการบรูณาการร่วมกนัอย่างของเทศบาลจะเป็นวคัซีนพิษสนุขับา้ส่วนของมูลนิธิ
จะเป็นวคัซีนรวม 5 โรค” (18 มีนาคม 2564) 

 
4.1.2.6 การประเมินผลโครงการ 

มีการประเมินผลจากกองวิชาการและแผนงานในการท าแบบส ารวจความพึง
พอใจของชาวชุมชนในพืน้ท่ีท่ีไดพ้าสุนัขและแมวของตนเองออกไปรับวัคซีนทุกปี และเม่ือมี
ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการก็จะน าไปเสนอผูบ้ริหารเพ่ือเสนอแนะและน าไปปรบัปรุงโครงการ ส่ง
ตอ่ไปยงักองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเพิ่มการบรกิารใหดี้ยิ่งๆขึน้ไป ซึ่งการออกหนว่ยแตล่ะ
ครัง้อยู่ในเกณฑท่ี์ดี ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี โดยเจา้หนา้ท่ีกอง
วิชาการและแผนงานไดใ้หส้มัภาษณไ์วด้งันี ้ 

 
“เราจะท าเรื่องประชาสมัพนัธก์บัเรื่องประเมินผล ประเมินผลพ่ีจะจดัท าพวก

แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมของเขา ตวัโครงการเน่ียจะมีหลายกิจกรรม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมแล้วพ่ีจะวิ เคราะห์และส่งผลรายงานให้เขา พ่ีก็จะเอา
แบบสอบถามนัน้มาวิเคราะห ์spss แลว้รายงานผลใหเ้ขาทราบ รายงานผูบ้ริหารใหท้ราบแลว้
รายงานให้เขาทราบ ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพ่ือท่ีเขาจะได้
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ปรบัปรุงตวัโครงการของเขาใหดี้ขึน้และเพ่ือเป็นขอ้มลูดว้ยว่าการด าเนินการปีนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง ”  
(18 มีนาคม 2564) 

 
โดยทางเทศบาลเมืองกะทู ้จังหวัดภูเก็ตมีการติดตามการประเมินผลของ

โครงการเป็นการท างานเชิงรุก มีการจดัท าในเรื่องของการถอดบทเรียนโครงการเพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
ในการดแูลสุนขัและแมวในพืน้ท่ี เพ่ือเป็นแนวทางแลว้ก็เป็นตน้แบบใหแ้ก่เทศบาลอ่ืนๆ แต่เน่ือง
สถานการณก์ารระบาดของ Covid – 19 ท าใหย้งัไมไ่ดเ้ริ่มโครงการตรงนี ้

 
4.1.3 ข้ันการสร้างปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง (Institutionalization)   

ความส าเร็จหรือผลลพัธท่ี์ส่งผลถึงความส าเรจ็ของโครงการหรือนโยบายใดก็
ตามจะไม่เกิดขึน้หากหากโครงการหรือนโยบายนัน้ไม่ถกูน าไปก่อใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง
และจริงจังโดยผูป้ฏิบตัิงานเอง คือการรบันโยบายนัน้มาปฏิบตัิใหเ้ป็นกิจวัตร เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ปฏิบตัิ เพ่ือสรา้งความตอ่เน่ืองและจริงจงัของแนวทาง แผนงาน หรือโครงการนัน้ๆ จากการศกึษา
พบวา่  

เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเ ก็ต ได้มีการน าเอาโครงการบรรจุไว้ใน
แผนพฒันาเทศบาลเป็นประจ าทกุปี และมีการด าเนินการฉีดวคัซีนช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
เป็นประจ าทกุปี โดยการลงพืน้ท่ีเพ่ือไปใหบ้ริการประชาชนทัง้ 19 ชมุชนจะปรบัเปล่ียนไปทกุปีตาม
ความเหมาะสม  

การสรา้งความต่อเน่ืองของโครงการนอกจากการเพิ่มแผนในการปฏิบตัิงาน
ประจ าทุกๆปีแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ท่ีถือเป็นจุดแข็งของเทศบาลเมืองกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ในการ
ด าเนินการรว่มกบัภาคีเครือข่ายใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยเทศบาลเมืองกะทูเ้องมีการด าเนินการเชิง
รุกในการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับโรคพิษสุนขับา้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีของเทศบาลเอง ไม่ใช่เฉพาะช่วง
การระบาดของโรคพิษสนุขับา้ แตมี่การด าเนินการให้ความรูเ้ก่ียวกับโรคพิษสนุขับา้สอดแทรกอยู่
ในทุกกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมผูบ้ริหารพบประชาชนและรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ
พฒันาทอ้งถ่ิน โครงการตลาดนดัสขุภาพ  เป็นตน้  

นอกจากการปฏิบตังิานตามโครงการท่ีมีความตอ่เน่ืองและจรงิจงั ในสว่นของ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานเองยงัมีส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการสรา้งความต่อเน่ืองและเป็นปึกแผ่นของ
ตวัโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการมีจิตส านึกในการปฏิบตัิงาน ความจริงใจในการปฏิบตัิงาน โดยถือ
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เป็นภารกิจหน้าท่ีประจ า จากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
พบว่า ทุกคนมีจิตสาธารณะท่ีตัง้ใจจริงในการปฏิบตัิงานเพ่ือบริการประชาชนในชมุชนท่ีตวัเองก็
เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ โดยมองว่าการระบาดของโรคพิษสนุขับา้ถือเป็นอนัตรายท่ีตอ้งไดร้บัการ
ควบคมุ เพราะอยา่งท่ีกลา่วไปแลว้วา่การเป็นโรคพิษสนุขับา้ไม่วา่จะเป็นในคนหรือสตัวถ์า้เป็นแลว้
จะเสียชีวิตอย่างเดียว ไม่มีทางรกัษาใหห้าย การปอ้งกนัดว้ยการฉีดวคัซีนจึงเป็นแนวทางส าคญัท่ี
จะปอ้งกนัการระบาดของโรคพิษสนุขับา้ได ้โดยเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสขุไดใ้หส้มัภาษณไ์ว ้ดงันี ้ 

 
“โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีดีเป็นนโยบายของภาครัฐเพ่ือจะบริการชุมชน 

ระดบัทอ้งถ่ินก็ใหน้โยบายมาจากจงัหวดั อ าเภอมอบมาใหส้่วนราชการทอ้งถ่ินด าเนินนโยบายให้
ดแูลประชาชนในหลายๆดา้น ดา้นหนึ่งพิษสุนขับา้ก็เป็นอีกดา้นหนึ่งเพราะว่าการใหป้ระชาชนท่ี
เลีย้งหมาแมวไดร้บัการฉีควคัซีนในช่วงฤดรูอ้น เพ่ือลดปัญหาดา้นโรคพิษสนุขับา้แลว้ก็มีการจดัท า
หมันหมาแมวลดประชากรชองหมาแมวท่ีไม่มีเจ้าของ สรา้งความร าคาญให้กับประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ซึ่งชมุชนเมืองเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะวา่หมาแมวพวกไม่มีเจา้ของจะสรา้งความร  าคาญ
เดือดร้อนให้กับชาวบ้าน พอเกิดเรื่องขึน้มาก็ไม่มีใครรับผิดชอบ เราเทศบาลในฐานะของ  
กองสาธารณสุขก็ตอ้งเขา้มาก ากับดูแลตรงนี ้ จากการด าเนินงานก็ถือว่าประสบความส าเร็จใน
ระดบันึงนะครบัแต่ว่าก็ตอ้งมีการท าไปเรื่อยๆต่อเน่ืองต่อยอดขึน้ไปให้ดีกว่าเดิม ” (18 มีนาคม 
2564) 

 
โดยเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้มไดใ้หส้มัภาษณไ์วว้า่ 
 
“ควรมีตอ่เน่ืองเพราะวา่หมาแมวมนัเยอะพอสมควร เพราะวา่ผมเป็นคนพืน้ท่ี

ตรงนีด้ว้ย ยิ่งถา้คนท่ีอ่ืนมาอยูเ่ยอะก็เอาหมาแมวมาเลีย้งมีทกุปีถา้ฉีดก็เจออย่างนีท้กุปี นา่จะใหมี้
ท าตอ่ไปเรื่อยๆดีกว่า เพราะหมาแมวมนัเยอะอนัตรายดว้ยเคยเจอเคสท่ีมีหมาบา้อยู่ ถา้เกิดว่าเรา
มาไม่ทนัเน่ียอนัตรายเหมือนกนัเด็กมนัเยอะแถวนีห้มู่บา้นเยอะ ถา้เกิดหลดุไปสกัตวัลดไม่ไดเ้ลย” 
(18 มีนาคม 2564) 

 
กล่าวโดยสรุปการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั

บา้ฯไปปฏิบตัิในเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต มีความตอ่เน่ืองและโดยการด าเนินงานเช่นนีจ้ึง
ส่งผลส าเร็จในระยะยาวเน่ืองจากมีความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอของกิจกรรม ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็น
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ขัน้ตอนท่ีส าคญัขัน้ตอนหนึ่งของการน าโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาคท่ีช่วยเสรมิสรา้งความเป็น
ปึกแผน่เชิงสถาบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.2 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการน าโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พษิสุนัขบ้าฯไปปฏิบัติ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

ลกัษณะปัญหาท่ีอยูใ่นกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิมีอยูม่ากมายและมกัจะมีปัจจยั
ตา่งรูปแบบกนัออกไป ปัญหาท่ีเกิดขึน้มกัจะถกูซ่อนไวซ้ึ่งผูป้ฏิบตัิอาจจะทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้
โดยตรงหรืออาจไมท่ราบอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตังิานท่ีคุน้ชิน หรือคา่นิยมองคก์ร รวมไปถึง
สิ่งแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีมีผลตอ่การปฏิบตังิาน จากการศกึษาผูว้ิจยัไดจ้  าแนก
รายละเอียดปัญหาท่ีพบออกเป็น 3 ดา้นดงันี ้ 

 1. บคุลากร ความพอเพียงหรือความพรอ้มของบคุลากรในการน าโครงการไปปฏิบตัิ
นัน้ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเป็นปัจจยัหลกัคือเรื่องของบุคลากรในการปฏิบตัิงานท่ียงัขาด
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นมารบัผิดชอบโครงการของเทศบาลเมืองกะทู ้นัน้มีไม่
เพียงพอเท่าท่ีควร แตท่างเทศบาลเมืองกะทูไ้ดมี้การบรูณาการการท างานรว่มกบัภาคีเครือข่ายใน
พืน้ท่ี มีการอบรมอาสาปศสุตัวร์่วมกับปศสุัตวจ์งัหวัดภูเก็ต และมีมูลนิธิเพ่ือสุนขัในซอยท่ีมีสัตว
แพทยช์  านาญงานท่ีจบดา้นนีม้าโดยตรง ท าใหส้ามารถมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้ รวมถึงมี อส
ม.อาสาสมคัรปศสุตัว ์ปศสุตัวจ์งัหวดัภูเก็ต ปศสุตัวอ์  าเภอกะทู ้มูลนิธิเพ่ือหมาในซอย และผูน้  า
ชมุชนทัง้ 19 ชมุชน คอยช่วยเหลือทัง้ดา้นการลงพืน้ท่ีปฏิบตังิาน และการอบรมความรูท้างดา้นโรค
พิษสนุขับา้  

กลา่วคือถึงแมจ้ะขาดบคุลากรโดยตรงแตมี่การเสรมิก าลงัคนจากหลายหน่วยงานในการ
ชว่ยเหลือ ในดา้นการออกปฏิบตังิานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2. งบประมาณ ส าหรบัในดา้นงบประมาณนัน้ ผูว้ิจยัพบว่าทางเทศบาลเมืองกะทู ้
จงัหวดัภเูก็ต ไดร้บัการจดัสรรเงินอดุหนนุดา้นการจดัซือ้วคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้จากสว่นกลาง
ตามโครงการในปริมาณท่ีเพียงพอต่อจ านวนสตัวใ์นพืน้ท่ีเน่ืองจากอิงตามจ านวนสนุขัและแมวท่ี
ทางเทศบาลไดท้  าการส ารวจเอาไว ้แตท่ัง้นีก้ารจดัสรรงบประมาณจะมีแคเ่ฉพาะคา่วคัซีนปอ้งกัน
โรคพิษสุนขับา้ ทางเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ตจึงมีการจดัตัง้โครงการเพ่ือเบิกงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติในการด าเนินงานตามโครงการ โดยมีรายละเอียดของค่าอาหารกลางวัน 
คา่อาหารว่าง คา่ปา้ยไวนิล รวมถึงคา่วสัดอ่ืุนๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโดยใชง้บประมาณของ
เทศบาลเองในการจดัซือ้ เพราะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีทกุคนในเขตเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 
ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาโรคพิษสุนขับา้ท่ีเกิดขึน้ ในการด าเนินโครงการจึงท าใหก้าร
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ด าเนินงานท่ีผ่านมาส าเร็จลลุ่วงดว้ยดีตลอด แตจ่ากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานบางคน
เล็งเห็นว่า ควรมีเบีย้เลีย้งในการออกปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้อีกหน่อย เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
ด าเนินการ ดงัค  าใหส้มัภาษณข์องเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้

 “อาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของอุดหนุนค่าใช้จ่าย เบีย้เลีย้งให้กับผู้ด  าเนินงานผู้
ประสานงานอย่างเช่นมูลนิธิเพ่ือสุนขัในซอย ใหม้ามีส่วนร่วมก็อาจจะมีเงินอุดหนุนเล็กๆนอ้ยๆ
อยา่งเชน่ คา่อาหารกลางวนั คา่อะไรท่ีแบบคอยอดุหนนุใหม้นัก็มีส่วนท าใหผู้ด้  าเนินการมีความสขุ
ไปในตวั มนัก็โอเคทัง้ตวัประชาชนและตัวผูป้ฏิบตัิงาน อย่างมลูนิธิก็มีตวัเงินปัจจยัอุดหนุนอยู่แต่
ถา้อดุหนนุใหเ้พิ่มมากกวา่นีม้นัก็อาจจะดีขึน้” (18 มีนาคม 2564) 

 
 3. วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช ้ ตลอดจนปัจจัยดา้นวิชาการหรือเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวขอ้ง วัสดุและอุปกรณเ์ป็นสิ่งส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินโครงการในพืน้ท่ีของเทศบาล
เมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีเอือ้อ านวยความสะดวกตอ่การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีได้
อย่างสูง ในส่วนความพอเพียงของวัสดุอุปกรณจ์ากการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดั
ภูเก็ต ได้มีการจัดซือ้วัสดุปกรณ์ในการด าเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเพียงพอแก่
เจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าจะเป็น กรงใส่สตัว ์หรือเข็มในการฉีดวคัซีน ตามโครงการท่ีทางเทศบาลไดต้ัง้ไว ้
รวมถึงไดร้บัการอบรมเฉพาะทางจากทางปศุสตัวจ์งัหวัดภูเก็ตและปศุสัตวอ์  าเภอกะทู ้เพ่ือใหมี้
ความรูค้วามเขา้ใจในการใชอ้ปุกรณ ์รวมถึงยงัไดร้บัการสนบัสนนุการท างานจากมลูนิธิท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกันด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบความพอเพียงของวสัดอุุปกรณ ์แต่ยงั
อาจขาดดา้นความปลอดภัยจากการท างานร่วมกับสตัว ์โดยอาจเกิดมาจากอุปนิสยัของสตัวท่ี์มี
ความดรุา้ย หรือกลวัคน ท าใหก้ารท างานของเจา้หนา้ท่ีไมมี่ความปลอดภยัเทา่ท่ีควร 

 สรุปไดว้่าการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ
นัน้ แรกเริ่มนโยบายเป็นท่ีมาจากพระปณิธานของสมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยั
ลกัษณ ์อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี ท่ีตอ้งการใหโ้รคพิษสนุขับา้หมด
ไปจากประเทศไทย แลว้ไดมี้การแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคล่ือนการด าเนินโครงการตามค าสั่งท่ี 
214/2559 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีองค์ประกอบของคณะกรร มการจาก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ส านกันายกรฐัมนตรี และ
กรม กองตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัท าโครงการ แผนปฏิบตัิงานตา่งๆเกิดขึน้ตามกระทรวงต่างๆ 
โดยโครงการท่ีมาจากกระทรวงมหาดไทย ตามเปา้หมายท่ี 4 การขบัเคล่ือนการด าเนินงานโรคพิษ
สนุขับา้ในทอ้งถ่ินไปปฏิบตัิ ไลร่ะดบัลงมาจนถึงสว่นภมูิภาค ไดแ้ก่องคก์รปครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ 
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โดยอาจมีการรบัโครงการไปปฏิบตัหิรือไม่ปฏิบตั ิอาจเกิดปัญหาหรือไมเ่กิดปัญหา โดยในบทตอ่ไป
จะเป็นการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะท่ีเกิดขึน้จากการไปศกึษาวิจยัการน าโครงการไป
ปฏิบตัขิองเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ตตอ่ไป 

บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัเรื่อง การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 

จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตั ิกรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ศกึษากระบวนการน าโครงการไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค (Paul Berman 1978,อา้งอิงใน วรเดช 
จนัทรศร,2551) ท่ีประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ 1. ขัน้การระดมพลงั (Mobilization) 2. ขัน้การ
ปฏิบตัิ (Deliverer Implementation) 3.ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความตอ่เน่ือง 
Institutionalization)  และศกึษาปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัขิองเทศบาลเมืองกระทู ้จงัหวดัภเูก็ต เหตผุลท่ีเลือก
ศกึษาโครงการนีใ้นพืน้ท่ีของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต นัน้เน่ืองจากพบวา่เทศบาลเมืองกะทู ้
จงัหวดัภเูก็ตไดร้บัรางวลัชนะเลิศระดบัเทศบาล Thailand rabies 2018 ท่ีเป็นเทศบาลท่ีมีผลงาน
ในการปอ้งกนัโรคพิษสนุขับาเป็นท่ีประจกัษ ์จงึเป็นท่ีมาของเหตผุลในการน ากรณีดงักลา่วมา
ศกึษา การศกึษาวิจยัครัง้นีผู้ศ้กึษาไดร้วบรวมขอ้มลูจากเอกสารตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
สมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ผูอ้  านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิาน
ของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต  การศกึษาด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) โดยแบง่หวัขอ้การสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการศกึษา 
2. อภิปรายผลการศกึษา 
3. ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศกึษาและวิจยัเรื่องการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ 

สนุขับา้ไปปฏิบตัิ กรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
ผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้ดงันี ้   
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1.กระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับ้าฯไปฏิบตัิ
ของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ตามทฤษฎีการน าโครงการไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาค (Micro 
Implementation) ประกอบดว้ย 3 สว่น ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1)  ขั้นการระดมพลัง  (Mobilization)  คือมีการเล็ ง เห็นความส าคัญของ 
ตวัโครงการ เพราะตรงกันกับภารกิจหลักของหน่วยงานอยู่แลว้ ซึ่งตรงกับตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3) ประกอบกับ
พระราชบญัญัติโรคพิษสนุขับา้ พ.ศ.2535 โดยทางผูบ้ริหารมีการระดมความรว่มมือกบัหลายภาค
ส่วนทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง ทัง้จากปศสุตัวจ์งัหวดัภเูก็ต ปศสุตัวอ์  าเภอกะทู ้
มลูนิธิเพ่ือสนุขัในซอย อสม. เป็นตน้ 

2) ขัน้การปฏิบตัิ (Deliverer Implementation) การน าโครงการไปปฏิบตัิมีการ
เขียนโครงการในส่วนของหน่วยงานขึน้มา เพ่ือรองรบัตามวัตถุประสงคห์ลักของโครงการใหญ่
เพ่ือท่ีจะเป็นกรอบในการปฏิบตังิานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

3) ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความตอ่เน่ือง (Institutionalization) ในการ
ด าเนินการดา้นความต่อเน่ืองมีการเพิ่มโครงการในแผนพฒันาของเทศบาลและเทศบญัญัติทุกปี
โดยรายละเอียดการด าเนินงานอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไปบา้งเพ่ือใหเ้ขา้กับสถานการณ์ความ
รุนแรงของการเกิดโรค หรืออาจจะรกัษาระดบัการด าเนินงานใหต้รงตามมาตรฐานของโครงการ 

2.ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสนุขับา้ฯของเทศบาลเมืองกระทู ้จงัหวดัภเูก็ตไปปฏิบตัิ พบปัญญา 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นบคุลากร ในการปฏิบตังิานจะขาดอตัราก าลงัท่ีส  าคญัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไปนั่นคือ ต าแหน่งนายสัตวแพทยห์รือนายสัตวบาลท่ีเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินของ
เทศบาล ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีภารกิจหลักของต าแหน่งนี ้ในการด าเนินงานตามความต้องการ  
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดแูลรกัษาการระบาดของโรค แต่ไดมี้การใหเ้จา้หนา้ท่ีใน 
กองสาธารณสขุมารบัผิดชอบโครงการแทน และมีการทดแทนเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งนีจ้ากปศสุัตว์
จงัหวดัเอง หรือแมแ้ต่จากมูลนิธิ ในการออกพืน้ท่ีเพ่ือไปปฏิบตัิงาน ในการนีต้รงกับท่ี เบอรแ์มน
และแมคลาฟลินไดก้ลา่วไวใ้นลกัษณะของการน านโยบายไปปฏิบตัวิ่าคือ การยอมรบัสภาพในการ
ปฏิบตัิ (cooptation) เป็นการน านโยบายไปปฏิบตัิโดยมีการเปล่ียนแปลงแนวทาง แผนงาน หรือ
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มหรือลกัษณะของหน่วยงานรวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีขอ้จ ากดั 
จงึอาจท าใหก้ารน าโครงการไปปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามวถัปุระสงคท่ี์มีการวางไวต้ัง้แตแ่รก  
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2) ดา้นงบประมาณ พบปัญหาในดา้นการจัดการเบีย้เลีย้งท่ีเจา้หนา้ท่ีมองว่า  
ยงันอ้ยเกินไป และเพ่ือใหเ้ป็นขวญัและก าลงัใจต่อเจา้หนา้ท่ีควรมีการเพิ่มเงินตรงส่วนนี ้ส่วนใน
ดา้นงบประมาณการด าเนินโครงการมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการหรือ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้หนา้ท่ียังขาดอุปกรณป์้องกันตวัเองในการท างาน เพราะการท างาน
รว่มกบัสตัวอ์าจมีการเกิดอนัตรายจากสตัวจ์นไดร้บับาดเจ็บได ้

ดงันัน้การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯของเทศบาล
เมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต มีระดบัการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมาก แมจ้ะพบปัญหาในดา้น
สมรรถนะขององคก์รบา้ง แตมี่การจดัการแกไ้ขปัญหาใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงค ์
รวมถึงการมีการบรูณาการการท างานรว่มกบัภาคีเครือขา่ยอยา่งเขม้แข็งและมีการท างานเชิงรุกใน
การเขา้ถึงปัญหา 

 
5.2 อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศกึษาการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ
ในระดบัจลุภาค ตามทฤษฎี (Paul Berman 1978,อา้งอิงใน วรเดช จนัทรศร,2551) ของเทศบาล
เมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต พบว่า 

ในการด าเนินงานตามโครงการของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต พบปัจจยัหลกัท่ี
น าไปสูค่วามส าเรจ็ตามกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค (Micro 
Implementation) 3 ขัน้ตอน โดยผูว้ิจยัไดแ้ยกปัจจยัหลกัท่ีส าคญัออกมาตามทฤษฎี ไดแ้ก่ 

 
ตาราง 1 ขัน้ตอนในการน านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค 

  

การน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัจลุภาค ปัจจยัหลกั 

การระดมพลงั (Mobilization) ผูน้  าเล็งเห็นความส าคญั 

ขัน้ตอนการปฏิบตั ิ 
(Deliverer Implementation) 

การท่ีเจ้าหน้าท่ีไดร้ับการอบรมจากกรมปศุ
สัตวแ์ละมีการด าเนินงานแบบบูรณาการกับ
ภาคีเครือขา่ย 

ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความ
ตอ่เน่ือง (Institutionalization) 

การท างานเชิงรุกของเทศบาลและเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีจิตสาธารณะ 
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โดยสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
1.การระดมพลัง (Mobilization) จากผลการศึกษาวิจัย สามารถอภิปรายผลไดว้่า 

การรบัเอาโครงการใหญ่มาจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินลงมาสู่
องคก์ารปกครองส่วนท้องถ่ิน ของเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีการเล็งเห็นความส าคญั
เรง่ดว่นของตวัโครงการและการระบาดของโรคพิษสนุขับา้ เพราะถือเป็นโรคระบาดท่ีรา้ยแรงโดย
เม่ือหากไดร้ับเชือ้โรคพิษสุนัขบา้ไม่ว่าจะจากการกัด ข่วน หรือไดร้บัน า้ลายเขา้ทางบาดแผลก็
สามารถท่ีจะเป็นโรคพิษสนุขับา้และเกิดการเสียชีวิตได ้การปอ้งกนัท่ีดีท่ีสดุคือการฉีดวคัซีนใหแ้ก่
สตัวใ์นพืน้ท่ี ซึ่งตรงกับภารกิจหลกัของหน่วยงาน ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (3)  ประกอบกับพระราชบญัญัติโรคพิษ
สนุขับา้ พ.ศ.2535 และมีการด าเนินโครงการควบคมุสุนขัจรจดัภายในเขตของเทศบาลเมืองกะทู ้
จงัหวดัภเูก็ต ตัง้แตปี่ พ.ศ.2547  

สว่นในการขอระดมก าลงัหรือแสวงหาการสนบัสนนุจากหลายภาคส่วนเพ่ือน ามาชว่ยใน
การก าหนดทิศทาง หรือรว่มวางแผนการด าเนินโครงการ ทางผูอ้  านวยการกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้มไดมี้การกล่าวไวว้า่มีการด าเนินการแบบภาคีเครือข่ายมานานแลว้ ซึ่งเป็นการสะทอ้น
ดา้นการปฏิสมัพนัธว์า่มีความรว่มมือกนัในระดบัปฏิบตัท่ีิเหนียวแนน่ไมว่่าจะเป็นการรว่มมือ
ระหวา่งเครือขา่ยภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

2.ขัน้ตอนการปฏิบตัิ (Deliverer Implementation) ในดา้นของการปฏิบตัิงาน ขัน้นี ้
เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพราะในบางกรณีผู้ปฏิบัติอาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้ให้เข้ากับพฤติกรรม หรือค่านิยม และทัศนคติส่วนตัว ในการ
ด าเนินการป้องกันโรคในพืน้ท่ีทุกปี การศึกษาพบว่าไม่เป็นการไปเพิ่มภาระงานใหแ้ก่เจา้หน้าท่ี 
ท่ีปฏิบตัิงาน เน่ืองจากท่ีกล่าวมาแลว้ว่าเป็นภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการหลกัอยู่แลว้ จึงส่งผลใหมี้
การยอมรับในตัวโครงการแต่อาจมีการปรับเป ล่ียนแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคห์ลกัใหญ่ เชน่ การตอ้งกรอกขอ้มลูจ านวนสนุขัและแมวลงในระบบ rabies one data 
ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีมากขึน้ เพราะเจ้าหน้าท่ีบางคนอาจ  
ไม่มีความถนัดทางดา้นเทคโนโลยีมากนัก เน่ืองจากตอ้งกรอกข้อมูลลงในระบบส่วนกลางท่ีมี
ขัน้ตอนหลายอย่าง ส่วนในดา้นการปฏิบตัิงานดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะในการลงพืน้ท่ีเพ่ือไปฉีดวคัซีน 
พบว่าเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องมีการอบรมจากปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรเป็น
ใบอนุญาตใหท้ าการฉีดวคัซีนได ้ทัง้นีก้ารออกไปลงพืน้ท่ีพบอุปสรรคคือการฉีดวัคซีนใหแ้ก่สัตว  ์
ไม่ว่าจะเป็นสนุขัหรือแมว บางตวัมีอาการดรุา้ยหรือต่ืนคน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งท่ีผูป้ฏิบตัิงาน
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ไมก่ลา้ท่ีจะเขา้ไปฉีดวคัซีน ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีความช านาญมากกวา่ไมจ่ะวา่มาจากปศสุตัว ์หรือ
มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยเป็นคนจัดการ ซึ่ งตรงนีน้ับว่าเป็นการเส่ียงภัยอย่างหนึ่ง เพราะถ้าหาก 
เจา้หนา้ทีไดร้บัการกดัหรือข่วนก็จะไดร้บับาดเจ็บและตอ้งไดร้บัการรกัษา ซึ่งตรงนีไ้ม่ไดมี้อปุกรณ์
อะไรมาช่วยเสริม อาศยัเอาความถนดัของเจา้หนา้ท่ีจากภายนอกแทน ซึ่งควรมีการพิจารณาหา
แนวทางปอ้งกนัเพ่ือปอ้งกนัการเกิดเหตตุ่อเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานและระเบียบการรกัษาเจา้หนา้ท่ี
เพิ่มขึน้ดว้ย  

3.ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง (Institutionalization) ในระยะ
ยาวของนโยบายหรือโครงการใดๆก็ตาม หากมีการน ามาปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองและจริงจงัจะท าให้
นโยบายหรือโครงการนัน้ๆเกิดประสิทธิภาพท่ีดีส่งผลใหน้โยบายหรือโครงการนัน้ประสบผลส าเรจ็ 
โดยจากการศกึษาการสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเน่ือง ทางเทศบาลไม่ไดเ้พียงแค่ลงไป
ฉีดวคัซีนในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ของทกุปีเท่านัน้ หากแตมี่การออกหน่วยไปใหค้วามรู้
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัโรคพิษสนุขับา้กบัประชาชนในพืน้ท่ีตามโครงการของเทศบาลท่ีไดจ้ดั
ขึน้ เช่น โครงการตลาดนดัสขุภาพ เป็นตน้ การสรา้งความเป็นปึกแผ่นและความต่อเน่ืองไม่ใช่แค่
มาจากการน านโยบายหรือโครงการมาใส่ไวใ้นแผนเท่านัน้ จากการสมัภาษณพ์บว่าเจา้หนา้ท่ีใน
เทศบาลเมืองกะทูทุ้กคนมองว่าเป็นการดีท่ีมีโครงการนีใ้นพืน้ท่ี เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีก็เป็นคนใน
พืน้ท่ีเสียเป็นสว่นใหญ่ นั่นเทา่กบัวา่การด าเนินการจากการปฏิบตังิานย่อมสง่ผลถึงพืน้ท่ีท่ีอยู่อาศยั
ของตวัเจา้หนา้ท่ีเองใหพื้น้ท่ีท่ีอาศยัมีปลอดภยัและน่าอยูม่ากย่ิงขึน้  

4.ปัญหาและอปุสรรคของกระบวนการน าโครงการไปปฏิบตั ิพบปัญหาในการท างาน 
3 ดา้น   

1) ดา้นบุคลากร พบว่าเทศบาลเมืองกะทูข้าดต าแหน่งนายสตัวแพทยห์รือนาย
สตัวบาลท่ีเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินของเทศบาล ซึ่งถือเป็นหนา้ท่ีภารกิจหลกัของต าแหน่งนีใ้นการ
ด าเนินการตามความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดแูลรกัษาการระบาดของโรค 
แต่มีการทดแทนเจา้หนา้ท่ีจากกองสาธารณสุขเองมารบัผิดชอบโครงการ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีท่าน
อ่ืนๆท่ีมาร่วมปฏิบตัิงานดว้ย กล่าวคือถึงแมจ้ะขาดก าลังคนดา้นบุคลากรแต่มีการทดแทนดว้ย
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆทัง้จากภายในและภายนอกเพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตอ่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ดา้นงบประมาณ พบวา่มีการจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางในดา้นจ านวน
ของวคัซีนเพ่ือใชใ้นการปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ แตไ่ม่ไดร้บังบประมาณจดัสรรงบประมาณทางดา้น
อ่ืน ทางเทศบาลเมืองกะทูจ้งัหวดัภูเก็ตจึงมีการจดัท าโครงการเพ่ือรบัการสรรงบประมาณของทาง
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เทศบาลเอง เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆในการด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร 
คา่อาหารวา่ง หรือคา่วสัดอุปุกรณอ่ื์นๆใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการหรือ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจัดซือ้วัสดุอุปกรณใ์นการด าเนินงานตามโครงการเป็นประจ าทุกปี 
หลกัๆ เลยคือจะเป็นการซือ้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับา้ เพ่ือฉีดใหแ้ก่สตัวจ์  าพวกสุนัขและแมว 
รวมถึงกรงในการขังสัตว์ หรือแม้แต่ปืนยิงยาสลบเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน แต่อาจจะขาด
เครื่องมือดา้นอ่ืนในการรกัษาความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีจากสตัวท่ี์ไปรบัวคัซีน  

กลา่วโดยสรุป การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ
ในพืน้ท่ีของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต พบว่ามีความส าเรจ็ของการน าโครงการไปปฏิบตัใิน
ระดบัจลุภาคท่ีมีประสิทธิภาพสงู ทัง้จากการเล็งเห็นความส าคญัเรง่ดว่นของตวัโครงการจาก
ผูบ้รหิารเองและจากผูป้ฏิบตัิงานในหนว่ยงาน ระดบัการมีสว่นรว่มกนัในการก าหนดออกแบบการ
ปฏิบตังิานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทัง้ใน
การขอรบัการสนบัสนนุดา้นอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี การขอรบัการสนบัสนนุความรูท้างดา้นวิชาการ 
สว่นในดา้นการปฏิบตังิานมีการอบรมความรูด้า้นโรคพิษสนุขับา้แกเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานและมี
การบรูณาการท างานรว่มกบัภาคีเครือขา่ยท่ีเก่ียวขอ้งในพืน้ท่ี สง่ผลใหก้ารปฏิบตังิานสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตังิาน รวมไปจนถึงการสรา้งความตอ่เน่ืองของตวันโยบายท่ีมีการ
ด าเนินการเป็นกิจวตัรหนา้ท่ีหลกัเป็นประจ าตอ่เน่ืองทกุปี การท างานของเทศบาลในเชิงรุก รวมไป
ถึงตวัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิานเองมีจิตสาธารณะในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี ดา้นปัญหาอปุสรรคใน
การด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ก็ไดร้บัการแกไ้ขจนสามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการ
ปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นระดบัเทศบาล จน
ชนะเลิศจากโครงการ Thailand rabies award 2018 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตั ิ
กรณีศกึษาเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต สามารถท่ีจะน ามาสูข่อ้เสนอแนะแนวทางการน า
โครงการไปปฏิบตัแิละเพ่ือส าหรบัการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี  ้

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ในการด าเนินการป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ ควรมีการฉีดวคัซีนต่อเน่ืองทกุปีเพ่ือ
เป็นการสรา้งภมูิคุม้กนัหมูใ่หเ้กิดขึน้กบัสตัวใ์นพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง  
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2. ควรมีการด าเนินการท าหมนัใหก้บัสนุขัและแมวจรจดัและประชาชนท่ีประสงค์
จะน าสุนขัและแมวของตนท าหมนัในพืน้ท่ีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการควบคมุจ านวนประชาชน
สนุขัและแมวท่ีเกิดขึน้อาจจะเป็นพาหะน าโรคพิษสนุขับา้ และอาจน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆตามมาไดอี้ก 
ไมว่า่จะเป็นปัญหาดา้นการสรา้งความก่อกวนร าคาญ ปัญหาจากอบุตัเิหตจุากสตัว ์เป็นตน้ 

3. ควรมีการส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่อาสาปศุสตัวท่ี์มาด าเนินการรว่มกัน
ในการฉีดวคัซีนท่ีไดร้บัการอบรมจากกรมปศสุตัวใ์หไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งหรือเงินเพิ่มพิเศษเพ่ือเป็นขวญั
และก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบตังิานไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.ในการศกึษาวิจยัเรื่องการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ฯไปปฏิบตัิในพืน้ท่ีของเทศบาลเมืองกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต ควรท าการศึกษาวิจยัในส่วนของ
การบรูณาการภาคีเครือขา่ยท่ีมีระบบบรหิารจดัการท่ีเขม้แข็งและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจดุส าคญัท่ีท าให้
เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ตสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯได้เป็นอย่างดีจนได้รับรางวัล ถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของ
ก าลังคนท่ีน้อยและไม่มี เจ้าหน้า ท่ี ท่ีรับผิดชอบโดยตรงตามสายงานได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ แต่เจ้าหน้าท่ีทุกคนของเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ตมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี รวมถึงการมีภาคีเครือข่ายท่ีคอยช่วยเหลืออย่างเขม้แข็ง น่ีจึงเป็นจดุส าคญั
ในการด าเนินการตามโครงการใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบในการน าโครงการไปปฏิบตัิขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆเพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรครวมถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จต่างๆเพ่ือต่อยอดให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนๆสามารถน าไปเป็นแนวทางการปฏิบตัไิดต้อ่ไป 
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แบบสัมภาษณ ์
บุคลากรเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และบุคคลอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ชื่อเร่ืองการน าโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้าฯไป
ปฏิบัต ิกรณีศึกษาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

วนัท่ีสมัภาษณ.์.............................................................เวลา................................... 
ค าชีแ้จง เป็นสว่นหนึ่งของการท าสารนิพนธต์ามหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ การเก็บขอ้มลูการ
สมัภาษณใ์นครัง้นีเ้พ่ือเป็นการคน้หาส ารวจขอ้เท็จจรงิในการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ ์

ช่ือ-สกลุ................................................................................................................... 
หนว่ยงาน  ............................................................................................................... 
ต าแหนง่ .................................................................................................................. 

ส่วนที ่2 ประเดน็ค าถามส าหรับผู้บริหาร 
1. โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯท่ีหนว่ยงานของทา่นไดร้บั

มอบหมายไหไ้ปปฏิบตัมีิความส าคญัและตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานท่านหรือไมอ่ยา่งไร  
2. ท่านมีความเห็นว่าการปฏิบตังิานของหนว่ยงานสามารถตอบสนองตอ่กลุม่เปา้หมาย

ของโครงการหรือไมอ่ย่างไร 
3. ท่านสรา้งการมีสว่นรว่มในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภายใน

และภายนอกในการรว่มกนัออกแบบหรือก าหนดวิธีปฏิบตัิงานหรือไมอ่ย่างไร 
4. ท่านไดร้บัการจดัสรรทรพัยากร เชน่ งบประมาณ บคุลากร วสัดอุปุกรณใ์นการด าเนิน

โครงการอย่างเพียงพอหรือไมอ่ยา่งไร 
5. ท่านมีการสรา้งแรงจงูใจใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตังิานหรือไมอ่ยา่งไร 
6. จากการท่ีเทศบาลเมืองกะทูจ้งัหวดัภเูก็ตของทา่นไดร้บัรางวัลชนะเลิศ Thailand 

rabies award 2018 นัน้ ทา่นคดิวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ในการน าโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ 

7. ท่านมีขอ้แสนอแนะตอ่การน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขั
บา้ฯไปปฏิบตัหิรือไมอ่ย่างไร 
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แบบสัมภาษณ ์
บุคลากรเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และบุคคลอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ชื่อเร่ืองการน าโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้าฯไป
ปฏิบัต ิกรณีศึกษาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

วนัท่ีสมัภาษณ.์.............................................................เวลา................................... 
ชีแ้จง เป็นสว่นหนึ่งของการท าสารนิพนธต์ามหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ การเก็บขอ้มลูการ
สมัภาษณใ์นครัง้นีเ้พ่ือเป็นการคน้หาส ารวจขอ้เท็จจรงิในการน าโครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯไปปฏิบตัิ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ ์

ช่ือ-สกลุ................................................................................................................... 
หนว่ยงาน  ............................................................................................................... 
ต าแหนง่ .................................................................................................................. 

ส่วนที ่2 ประเดน็ค าถามส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน 
1. ท่านไดบ้รรจโุครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯในแผนพฒันา

เทศบาลเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานหรือไมอ่ย่างไร 
2. ท่านมีการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิานในการปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษ

สนุขับา้หรือไมอ่ย่างไร 
3. ท่านมีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนในพืน้ท่ีรบัทราบเก่ียวกบัขอ้ปฏิบตัหิรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งในการปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับา้หรือไมแ่ละประชาชนในชมุชนใหค้วามรว่มมือตอ่
การด าเนินโครงการหรือไมอ่ยา่งไร 

4. ท่านมีการสง่เสรมิการน าเทคนิค อปุกรณห์รือเครื่องมือใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบัตงิาน
เพ่ือปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับา้หรือไมอ่ย่างไร 

5. ท่านมีการส ารวจขอ้มลูจ านวนสนุขัและแมวเพ่ือขึน้ทะเบียนสตัวต์ามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุขับา้ฯหรือไมอ่ย่างไร 

6. ท่านมีการออกขอ้บญัญัติทอ้งถ่ินเพ่ือควบคมุการเลีย้งและปลอ่ยสตัวห์รือไมอ่ยา่งไร 
7. ท่านมีการด าเนินการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ในสตัวห์รือไมอ่ย่างไร 
8. ท่านมีการปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบตัิตามโครงการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหนว่ยงานของ

ทา่นหรือไมอ่ยา่งไร 
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9. ท่านไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสนุขับา้ฯหรือไมอ่ย่างไร  

10. ทา่นมีความเห็นวา่โครงการนีส้มควรจะตอ้งมีการปฏิบตัิตอ่เน่ืองทกุปีหรือไมอ่ยา่งไร 
11. ในการปฏิบตังิานท่านพบปัญหาหรืออปุสรรคหรือไม่อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิชาดา วงศจ์  ารูญ 
วัน เดอืน ปี เกิด 22 พฤษภาคม 2532 
สถานทีเ่กิด ศรีสะเกษ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2555  

ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์ 
จาก มหาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 35 หมู ่1 ต.บา้นปทมุ อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 12160   
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