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ปี 2550 ท่ีเพ่ิงจะผ่านพน้ไป  ชาวไทยตา่งภมิูใจท่ีได้เฝ้ารอคอยการเฉลิมฉลองในวโรกาสทีพ่ระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  สถาบันพระบรมราชชนกทัง้ในส่วนกลาง
และวทิยาลยัทัว่ประเทศ  ไดมี้โอกาสรว่มเฉลมิฉลองโดยจดักจิกรรมตา่ง ๆ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ ระหวา่งวนัที่

17 – 28 ธนัวาคม 2550  นำความปลืม้ปิตแิละซาบซึง้ใจมาสูช่าวสถาบนัฯ โดยทัว่หนา้กนั  ขอพระองคท์รง

พระเจรญิอยู่ย่ิงยืนนาน  ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล  ตลอดไป

หลงัผา่นพน้วนัขึน้ปใีหม ่2551 ไดเ้พยีงวนัเดยีว   พสกนกิรชาวไทยทัง้ประเทศตา่งรูสึ้กโศกสลดใจยิง่

เม่ือทราบข่าวการส้ินพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในเชา้ตรูว่นัที ่2 มกราคม 2551  สิริรวมพระชนัษา 84 ปี

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ ทรงเป็นท่ีเคารพเทิดทูนของคนไทยทุกหมู่เหล่า  ด้วยทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์

ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเอนกอนันต์มาตลอดพระชนม์ชีพ  โดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ

วงการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขนั้นสุดจะประมาณได้  ด้วยความรู้สึกอาลัย  และสำนึกยิ่งใน

พระกรณุาธคุิณ   สถาบนัพระบรมราชชนก  ร่วมกบัวิทยาลยัในสงักัดได้จัดคณะผูบ้ริหาร  คณาจารย์
และนกัศกึษา สับเปล่ียนกนัเข้าถวายสกัการะ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ ณ พระท่ีน่ังดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั ทุกวันศกุร์  ต้ังแต่วันที ่11 มกราคม ถึงวันที ่10 เมษายน 2551
พร้อมท้ังต้ังโต๊ะหมู่ถวายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์ และสมุดลงนามถวายความอาลยั  ณ สำนักงานสถาบันฯ

และวิทยาลัยทุกแห่งอย่างสมพระเกียรติ  และพร้อมใจกันมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

ท้ายนี้  ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์ส่งศรี  กิตติรักษ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองผูอ้ำนวยการสถาบนัฯ  รวมทัง้ผูท้ีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการวทิยาลยั ในป ี 2551 นี ้  และ

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหาสาระ

และรูปแบบของสารสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น  ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจดังกล่าว

กรุณาส่งด่วนด้วยค่ะ
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นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัด กสธ. นำคณะผู้บริหาร กสธ. พร้อมด้วย

คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที ่สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามถวายพระพร

ณ ศริิราชพยาบาล เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2550

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษา

พระอาการประชวร ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิโรงพยาบาลศริิราช ตัง้แตว่นัที ่15 มิถนุายน 2550  สำนกัพระราชวงั

ไดอ้อกแถลงการณ ์(ฉบับที ่1)  แจง้วา่ สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันาฯ  ทรงมพีระอาการผดิปกติ

เกี่ยวกับพระนาภี คณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรกาย และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบมะเร็ง  จึงได้กราบทูล

เชิญประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราช   โดยถวายการรักษาด้วยพระโอสถ พระอาการโดยรวมดีข้ึนบางระยะ

ทรงและทรุดลงบางช่วงเวลา..............

ประชาชนต่างรู้สึกวิตกกังวล และติดตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง  เรื่องพระอาการประชวรของ

สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันาฯ ดว้ยความหว่งใย   และพรอ้มใจกนัตัง้จติอธษิฐานพรอ้มทัง้ถวาย

พระพร ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเรว็

จนกระทัง่ เมือ่สำนกัพระราชวงัไดอ้อกแถลงการณก์ารสิน้พระชนมข์องสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ   เจา้ฟา้

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในรุ่งเช้าของวันที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 2 นาฬิกา 54 นาที

นำความเศร้าโศก  และความอาลัยมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า   เนื่องด้วยรู้สึกสำนึกและซาบซึ้งใน

พระกรุณาธิคุณท่ีพระองค์ท่านทรงอุทิศพระองค์ เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาตแิละพสกนิกรมาตลอดพระชนม์ชีพ

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงาน ที่ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณย่ิง สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ ทรงเป็นองคป์ระธานกรรมการ
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2522 - 2550  มอบทนุการศกึษา และรางวลั  แกน่กัศกึษาแพทยแ์ละ

นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมทั้งเกียรติบัตร

   



ซ่ึงลงพระนามโดยสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ  เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา ฯ แกอ่าจารยพ์ยาบาลและพยาบาล  ทีป่ฏบัิตงิาน

นานและดเีดน่ของกระทรวงสาธารณสขุแลว้รวม 180 คน

นพ. จักรธรรม ธรรมศกัดิ ์ รองปลดั กสธ. นำคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่สถาบนัฯ ถวายสกัการะ

และลงนามถวายความอาลยั  เมือ่วนัที ่ 3  มกราคม  2551    บริเวณหนา้ สนง. สถาบนัฯ อาคาร 4 ช้ัน 8

คณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนกัศกึษา  สถาบนัฯ  (วพบ. นพรตันว์ชริะ  วพบ. ขอนแกน่ วสส. ขอนแกน่

วพบ. นครศรีธรรมราช) จำนวน  360 คน  เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ

ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ด้วยความรู้สึกอาลัย  และสำนึกยิ่งในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อ

ประเทศชาตแิละประชาชนอยา่งเอนกอนนัต์มาตลอดพระชนมชี์พ  โดยเฉพาะพระกรณุาธิคุณท่ีทรงมีต่อวงการแพทย์

พยาบาล และการสาธารณสขุนัน้สดุจะประมาณได ้  สถาบนัพระบรมราชชนก  จึงไดจั้ดคณะผูบ้ริหาร  คณาจารย์

และนกัศกึษา จากวิทยาลยัในสงักัดท่ัวประเทศ จำนวน 38 แหง่  สับเปล่ียนกนัเข้าถวายสกัการะ และรว่ม
พิธีสวดพระอภธิรรมพระศพ  ณ พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั ทุกวันศกุร์ ต้ังแตศุ่กร์
ท่ี 11 มกราคม    จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2551  พร้อมท้ังต้ังโต๊ะหมู่ถวายสกัการะหนา้พระสาทสิลักษณ์
พร้อมสมุดลงนามถวายความอาลยั ณ วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด อย่างสมพระเกยีรติ



 
วันที ่11 วพบ. กรุงเทพ    วพบ. จังหวดันนทบรีุ    วพบ. สรรพสิทธปิระสงค ์ อุบลราชธานี

วันที ่18 วพบ. นพรตันว์ชิระ    วพบ. ขอนแกน่   วสส. ขอนแกน่   วพบ. นครศรธีรรมราช

วันที ่25 ว. เทคโนโลยทีางการแพทย ์  วสส. สุพรรณบรีุ   วพบ. ตรัง

 
วันท่ี 1 วพบ. สุพรรณบรีุ    วพบ. ยะลา         วสส. อุบลราชธานี

วันท่ี 8 วพบ. อุดรธาน ี      วสส. ชลบุรี          วสส. ตรัง

วันที ่15 วพบ. ชลบุรี           วพบ. สุรินทร ์       วสส. ยะลา

วันที ่22 วพบ. จักรีรัช          วพบ. นครลำปาง   วพ. พระปกเกลา้ จันทบรีุ

วันที ่29 วพบ. ราชบุรี          วสส. พิษณุโลก

⌫  
วันท่ี 7 วพ. พระจอมเกลา้ จังหวดัเพชรบรีุ      วพบ. พะเยา

วันที ่14 วพบ. สระบุรี          วพบ. พุทธชนิราช

วันที ่21 วพบ. พระพทุธบาท  สระบุรี    วพบ.  อุตรดติถ์

วันที ่28 วพบ. นครราชสมีา    วพบ.  เชียงใหม่

  
วันท่ี 4 วพบ.  ชัยนาท   วพบ. สงขลา

วันที ่10 วพบ.  สวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค ์   วพบ.  สุราษฎรธ์านี

 ⌫  

สถาบนัพระบรมราชชนก ร่วมกบัวทิยาลยัในสงักดัทัว่ประเทศจดักจิกรรม  “เฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา
มหาราชา   และครบรอบ 12 ปี   วันพระราชทานนามสถาบนัพระบรมราชชนก”   ระหว่างวันท่ี 17– 28 ธันวาคม

2550  เพือ่ร่วมเฉลมิฉลองเนือ่งในวโรกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วฯ ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ

80 พรรษา  และเพือ่เปน็การนอ้มรำลกึในพระมหากรณุาธคิณุทีไ่ดรั้บพระราชทานนาม “สถาบันพระบรมราชชนก”
ครบรอบ 12 ปี

สำหรับ การจัดกิจกรรมในส่วนกลาง ประกอบด้วย พิธีอาเศียรวาท และร้องเพลงถวายพระพร การปฏิบัติธรรม

เจริญสมาธิภาวนา พร้อมกับวิทยาลัยท่ัวประเทศ (8 พัน คน 8 หม่ืนนาที) และรับบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและตอบปัญหาชิงรางวัล  นอกจากน้ันยังมีการแสดงบนเวทีซ่ึงได้รับความกรุณาย่ิง

จากทา่นผูอ้ำนวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีกรงุเทพ  นพรตันว์ชริะ  นนทบรีุ  ราชบรีุ  และสพุรรณบรีุ  ได้นำ
การแสดงของนกัศึกษามาช่วยสร้างบรรยากาศของงานใหมี้สีสัน และย่ิงใหญ่สมพระเกียรติ  โดยเฉพาะ ดร.ละเอียด  แจ่มจันทร์
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ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างเต็มที่ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นแม่งานสำคัญในการฝึกซ้อมและจัดการแสดงของนักศึกษา

ในวันพิธีเปิดงานได้ย่ิงใหญ่อลังการสมกับท่ีรอคอย  ต้องขอกราบขอบพระคณุทุกท่านไว้ ณ โอกาสน้ี   และขอนำภาพแหง่ความ

ประทับใจมาฝากท่านที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

วันที ่ 17 ธันวาคม 2550   นพ. มรกต  กรเกษม  รัฐมนตรช่ีวยวา่การ กสธ. เป็นประธานกลา่วอาเศยีรวาทราชสดดีุพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูหั่วฯ เปิดงานเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษามหาราชา ณ ลานอเนกประสงค ์สำนกังานปลดั กสธ.  และเปดินทิรรศการเทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครอบรอบ 12 ปี การได้รับพระราชทานนาม “สถาบันพระบรมราชชนก”

การแสดงของนกัศกึษา   วพบ. ราชบุรี   วพบ. นนทบรีุ  วพบ. สุพรรณบรีุ  และ

วพบ. นพรัตน์วชิระ ระหว่างวันท่ี 18 – 21 ธันวาคม 2550



นอกจากนัน้ ไดมี้การทอดผา้ปา่สมทบทนุ   “มูลนิธิสถาบนัพระบรมราชชนก” ซ่ึงจดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่22 มกราคม

2550  ด้วยทนุ 6 ล้านบาท  เพือ่ใหทุ้นการศกึษาและรางวลัแกนั่กศกึษา  สนับสนนุการดำเนนิกจิกรรมของนกัศกึษา  การวจัิย

การพัฒนาบุคลากร  การให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  ตลอดจนการดำเนนิกิจการของสถาบันพระบรมราชชนก  ได้รับเงินบริจาค

ท้ังส้ิน 749,829 บาท  ในขณะเดยีวกนัไดมี้พิธีเปิดป้ายมลูนิธิฯ  ณ สำนกังานมลูนิธิ อาคาร 4 ช้ัน 8 สถาบนัพระบรมราชชนก

อีกดว้ย

อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ และอดจะกล่าวถึงเสียไม่ได้  คือ การสัมมนาวิชาการ “QA for Green and
Happiness Society” หรอื การประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่สังคมสเีขยีวและอยูเ่ยน็เปน็สขุ  ซ่ึงสถาบนัพระบรมราชชนก

ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนนิงานดา้นประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีเป็นท้ังคนเก่ง คนดี และมีความสุขมารับใช้สังคม   มีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งจากวิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเกือบ 500 คน  สถาบัน

อุดมศกึษานำเสนอวธีิการปฏบัิตทิีด่ ี(Good Practice) 18 กจิกรรม

พิธีถวายสักการะพระราชานสุาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เน่ืองในวันครบรอบ 12 ปี การได้รับพระราชทานนามสถาบนัพระบรมราชชนก เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2550

นพ. ปราชญ ์ บุณยวงศวิ์โรจน ์  ปลัด กสธ. เป็นประธานเปดิการสมัมนาวชิาการ “QA for Green and Happiness Society”
และมอบโลร่างวลั  จัดโดยสถาบนัพระบรมราชชนก ร่วมกบัสมาคมศษิย์เกา่พยาบาล   กสธ.  วันที ่ 26 – 28 ธันวาคม 2550

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดงาน “วิ ่งเทิด
พระเกยีรติ 80 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ
เจา้ฟา้กลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร”์  เมือ่วนัที ่1
ธันวาคม 2550  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และหารายได้

สมทบทุนการศึกษา “ทุนราชนครินทร์”  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน

นักเร ียน นักศึกษา ออกกำลังกาย สร้างสุขภาพให้แข็งแรง  และ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอีกทางหนึ่ง  ปรากฏว่ามีหน่วยราชการ สถาบัน

การศึกษา องค์กร ร้านค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้การสนับสนุนทุน

การศกึษาอยา่งดย่ิีง

⌫
⌫ ⌫ ⌫ ⌫  

⌫  
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสุราษฎรธ์าน ี ในตวับ่งช้ีท่ี 3.6  รายรบัของสถาบนัในการบรกิารวชิาการและวชิาชพี

ในนามสถาบนัตอ่อาจารยป์ระจำ (บาท)

วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จันทบรีุ  ในตวับง่ชีท้ี ่3.7  ระดบัความสำเรจ็ในการใหบ้ริการวชิาการ และวชิาชพี

ตามพันธกิจเฉพาะของสถาบนั

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสระบุรี  ในมาตรฐานที ่7  มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ

⌫      

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัย

เครือข่ายภาคเหนือทั้ง 7 แห่ง  จัดโครงการ  “80 พรรษา เทิดไท้
องค์ราชันร่วมกันสร้างสุขภาพและสืบสานวัฒนธรรม “  เมื่อวันที่
5–7 ธันวาคม 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวฯ  ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเครือข่ายมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เป็นผู้นำด้านสุขภาพ มีสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์

ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมของไทย  โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรม อาทิ

จุดเทยีนชยัถวายพระพร  แขง่ขนัการแสดงสบืสานวฒันธรรม  แขง่ขนักฬีา

ประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่  เดนิขบวนพาเหรด  และการโชวเ์ชียร์จำนวนมาก

 
   



คณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ประจำป ี2551  ดังน้ี

⌫   ⌫ 

วนัที ่6 สิงหาคม – 30  พฤศจกิายน 2550 ทีผ่่านมา  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี จ.นนทบรีุ  ไดจั้ดอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น (นานาชาติ) สาขาการป้องกันการติดเชื้อและการพยาบาลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม และสาขาการพยาบาลจิตเวช (เน้นการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต) รุ่นที่ 2 ขึ้น  มีผู้เข้ารับ

การอบรมจำนวน 14 คน  กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  การทดลอง การสัมมนา

การอภปิรายกลุม่ การฝกึปฏบัิต ิและการศกึษาดงูานทัง้ภายในและตา่งประเทศ (มหาวทิยาลยั Edith Cowan) และ

โรงพยาบาลเฉพาะสาขาทัง้ทางดา้นการพยาบาลจติเวช และการพยาบาลผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ประเทศออสเตรเลยี

หลังจากจบหลักสูตรได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย อาจารย์ปาริชาต  ตามไท  ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการสถาบนัพระบรม

ราชชนก

 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนนทบรีุ กำหนดจะจดัการอบรมครัง้ตอ่ไป (รุ่นที ่3) ระหวา่งวนัที ่13 สิงหาคม

ถึง 30 พฤศจิกายน 2551  จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์

0 – 2525 – 3136 ต่อ 39 หรือ 089 – 118 – 1492

นางสาวสง่ศร ี กติตรัิกษต์ระกลู รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1. นางดลใจ  จองพานชิ วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จันทบรีุ

2. นางนฤมล  เอนกวทิย์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

3. นางจริาพร  วฒันศรสิีน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

4. นางสาวเยาวลกัษณ ์  มหาสทิธวัิฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

5. นางศรสีมพร  ทรวงแกว้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

6. นางมกราพนัธุ ์  จูฑะรสก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

7. นางสาวสายสวาท  เผา่พงษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

8. นางสรุะพรรณ  พนมฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

9. นางภรณ ี เลือ่งอรณุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

10. นางณทักว ี ศริิรัตน์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี อุตรดติถ์

11. นางวยิะดา  รัตนสวุรรณ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพระพทุธบาท สระบรีุ

12. นางเยาวด ี สุวรรณนาคะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

13. นางสาวมกุดา  สีตลานชิุต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี

14. นายปรทัิศน ์  เจริญช่าง วทิยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จ.สุพรรณบรีุ

15. นายจติต ิ นิสยันต์ วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธร จ.ตรัง



 ⌫  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ
“เยาวชนกับการส่งเสริมสุขภาพ”  ผู้สมัครต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพของสถาบันรัฐ

หรอืเอกชนในประเทศ  บทภาพยนตร ์(Script) มีความยาวประมาณ 10-15 นาท ี บทภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บการคดัเลอืก

จะได้รับการสนับสนุนเรื่องละ 3,000 บาท   โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลไปยังนักศึกษาเพื่อให้จัดทำภาพยนตร์สั้น

ต่อไป  ประกาศผลวนัที ่28 เมษายน 2551 ในงานประชมุวชิาการระดบัชาตปิระจำป ี2551 “การปฏบัิติสู่นวตักรรม
และการวิจัย”  ณ โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวนั จ.เชียงใหม่  ซ่ึงผู้ชนะการประกวดและสถาบนัการศกึษาจะไดรั้บโล่และ

เงินรางวัลจากปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

นักศึกษาท่ีสนใจสามารถสง่ผลงานไดท่ี้  คณะกรรมการประกวดภาพยนตรส้ั์น วพบ. เชียงใหม่  201 หมู่
4  ต.ดอนแกว้  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180  (ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์  2551)  หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี
อาจารย์เจนนารา  สิทธิเหรียญชัย  วพบ.เชียงใหม่  โทร. 053-121-121 ต่อ 29 , 39 หรือ 084-486-7499

E-Mail : jenpalee@hotmail.com , jennaral@hotmail.com

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ และ

บุคลากรทางการแพทย ์ และการสาธารณสุข  เข้าร่วมประชุมและส่งผลงาน นวัตกรรม และวิจัย  ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำป ี2551 เร่ือง “การปฏิบัติสู่นวัตกรรมและการวจัิย (Practice to Innovation and Research)”
จะจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่28 – 29  เมษายน  2551  ณ  โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวนั จ.เชยีงใหม ่ โดยสถาบนัพระบรม

ราชชนก  วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนอื  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสขุ และมหาวทิยาลัยในเขตภาคเหนอื

การส่งผลงาน ประกอบด้วย  นวัตกรรมและวิจัยของอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข  ภาพยนตร์สั้น

และนวตักรรมและวจัิยของนกัศกึษา   โดยนกัศกึษาสามารถสง่ภาพยนตรส้ั์นไดท้ี ่อาจารยเ์จนนารา  สิทธเิหรยีญชยั

วพบ.เชียงใหม่  โทร. 053-121-121 ต่อ 29 , 39 หรือ 084-486-7499   E-Mail : jenpalee@hotmail.com ,

jennaral@hotmail.com  สำหรบัผลงานนวตักรรมและวจัิย ส่งไดท้ี ่อาจารยภ์รต ี  ถกูจติร  วพบ.นครลำปาง  โทร.

054-226-254 หรือ 081-746-5114   E-Mail : Bharatee@Thaimail.com , Bharatee@bcnlp.com  หมดเขต
รับผลงาน วันที ่31 มกราคม 2551

 

 
ส่วนบรหิารงานบคุคล  ไดแ้จง้แนวปฏบัิตเิรือ่งการมอบอำนาจแก ่ผอ. วทิยาลยั ในการอนมัุตใิหข้า้ราชการ

ลาไปผลิตผลงานวิชาการ  และหลักเกณฑ์การขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปเสนอผลงาน / เป็นวิทยากรในการประชุม

นานาชาต ิ โดยขอแปลงเงนิงบประมาณ  ดงันี้

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  ได้มอบอำนาจแกผู้่อำนวยการวทิยาลยั ในการอนมัุติใหข้้าราชการใน
วิทยาลัยลาไปทำวิจัยและผลงานวิชาการได้  ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิต

ผลงานวชิาการของอาจารยใ์นวิทยาลยั สังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2544



2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปเสนอผลงาน / เป็นวิทยากรในการ
ประชุมนานาชาติ โดยขอแปลงเงนิงบประมาณ

ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท่ี้  ส่วนบรหิารงานบคุคล โทรศพัท ์0 – 2591 – 8620  หรือ www.pi.ac.th

หลักเกณฑ์
1. วิทยาลัยต้องจัดทำแผนการให้อาจารย์

ไปนำเสนอผลงานวิชาการมายังสถาบันฯ ตั้งแต่ต้นปี

งบประมาณ  โดยผู ้ไปนำเสนอผลงานต้องเป็น

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยในสังกัด

2. มีหนังสือตอบรับให้ไปนำเสนอผลงาน /

เป็นวิทยากรจากหน่วยจัดการประชุมสัมมนา

3. การนำเสนอต้องเป็นลักษณะ Oral

Presentation และ Poster Presentation

4.  การขออนุมัติจะให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการ

ตอบรับให้ไปนำเสนอผลงาน / เป็นวิทยากร  เรื่องละ

1 คน เทา่นัน้ (ไม่อนุมัตผู้ิตดิตาม)

5. การไปนำเสนอผลงาน / เป็นวิทยากรใน

การประชุมสัมมนาต่างประเทศ  ต้องไม่ติดต่อกัน

โดยให้เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้มีการ

กระจายการพัฒนาบุคลากรอื ่น  และได้รับความ

เห็นชอบจากวิทยาลัย  โดยวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการไปนำเสนอ

สำหรับ Poster ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 70% นอกนั้น

เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่ากับการไปนำเสนอแบบ Oral

Presentation

แนวปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์เดินทางไปนำเสนอผลงาน

ต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารวิทยาลัยพิจารณา

ในขั้นต้นพร้อมกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

2. ควรส่งเรื ่องและเอกสารหลักฐานให้

สถาบนัฯ ก่อนการเดนิทางอยา่งนอ้ย 3 เดอืน  เพือ่ท่ี

จะนำเสนอต่อ ปลัด กสธ. และขออนุมัติแปลงเงิน

งบประมาณตอ่ไป

“สถาบันพระบรมราชชนก”  เปน็นามพระราชทาน  ซ่ึงสงูสง่และตอ้งชว่ยกนัเทดิทนู ยกยอ่งนามสถาบนันี้

ให้สมพระเกียรติ  แต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” ได้ทำงานปิดทองหลังพระมาเป็น
เวลายาวนานกว่ากึ่งศตวรรษ  ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  สนองตอบความต้องการของกระทรวง

สาธารณสุข    ด้วยความมุง่ม่ันท่ีจะสืบสานพระปณธิานในสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี  ทีท่รงมุง่หวงัใหป้ระชาชนไทยทกุคนไดรั้บการดแูลสขุภาพถว้นหนา้   โดย

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง  จนอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตโดยสถาบันพระบรมราชชนก

  ⌫ 

   



ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์

องค์กรให้เป็นที่รู้จัก  เชิดหน้าชูตาในวงการสาธารณสุข และวงการอุดมศึกษา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2551 จึงได้

ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่สังคมภายนอกให้กว้างขวางขึ้น

โดยหนว่ยประชาสมัพนัธ ์ฯ  ไดรั้บผิดชอบกจิกรรมสำคญัในชว่งเดอืนตลุาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2551   ไดแ้ก่

1.  ผลิตและเผยแพรร่ายการทางโทรทศัน ์จำนวน 3  คร้ัง

     ⌫ 

⌫  
รายการ “ช่วยคดิ ช่วยทำ”  ทางสถานโีทรทศันช่์อง 3
ประเด็นสนทนา “12 ปี  พระราชทานนามสถาบนัพระบรมราชชนก”
วัน เวลา วนัที ่12 ธนัวาคม 2550 เวลา 05.50 – 06.20 น.

พิธีกร นางศริิบูรณ ์  ณฐัพนัธ์

ผู้ร่วมสนทนา นพ.สุวัช  เซียศิริวัฒนา ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก

⌫  
รายการพเิศษ     “ครบรอบ 12 ปี วันพระราชทานนามสถาบนัพระบรมราชชนก”   ทางสถานโีทรทศันช่์อง 11

วัน เวลา วนัที ่25 ธนัวาคม 2550 เวลา 10.30 – 11.00 น.

พิธีกร นายอภรัิกษ ์  หาญพชิิตวนชิ

ผู้ร่วมสนทนา นพ.สุวัช  เซียศิริวัฒนา ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.ละเอยีด  แจม่จันทร ์ ผอ. วพบ.  นพรตันว์ชริะ

น.ส.อาซิกนิ บือรอเฮง นศ. พยาบาล วพบ. นนทบรีุ

(ทุนโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้)

⌫  
รายการ “เทีย่งวนัทนัขา่วสุดสัปดาห”์  ทางสถานโีทรทศันช่์อง 11

ประเด็นสนทนา “พระพี่นางกับงานสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขไทย”
วัน เวลา วนัที ่5 มกราคม 2551 เวลา 12.25 – 13.00 น.

พิธีกร นายสภุาพ  คลีข่จาย

ผู้ร่วมสนทนา ดร.ละเอยีด  แจ่มจันทร ์ ผอ.วพบ. นพรตันว์ชริะ

⌫  
รายการ “สถานการณข่์าวไทย”  ทางสถานวีทิยกุรมประชาสมัพนัธ ์FM 92.5 MHz

และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นสนทนา “บทบาทของสถาบนัพระบรมราชชนก  กบัภารกจิสรา้งบุคลากรสาธารณสขุ”
วัน เวลา วนัที ่30 พฤศจกิายน 2550  เวลา 16.30 – 16.45  น.

พิธีกร นายสัญญา  ภักดิ์โพธิ์

ผู้ร่วมสนทนา ดร.นตินินัท ์  พนัทว ี ส่วนแผนงาน สถาบนัพระบรมราชชนก

2.  การสมัภาษณท์างรายการวทิย ุ2 ครัง้



⌫  
รายการ “หมุนตามวัน”  ทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

AM 819 KHz  และเครอืขา่ยทัว่ประเทศ

ประเด็นสนทนา “12 ปี  พระราชทานนามสถาบนัพระบรมราชชนกและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ”
วัน เวลา วนัที ่15 ธนัวาคม 2550  เวลา 18.10 – 18.30 น.

พิธีกร น.ส.ชัยศลิป์  คนคลอ่ง

ผู้ร่วมสนทนา นพ.สุวัช  เซียศิริวัฒนา ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก

เนือ่งจาก วารสารฉบบัประจำเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.2551  มีเนือ้หาและภาพกจิกรรมคอ่นขา้งมาก  ประกอบ

มีผู้สงสัยเก่ียวกับเร่ืองหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือ SDU  ( Service Delivery Unit) จำนวนมาก  ดังน้ัน เพ่ือไขข้อข้องใจ

จึงขอนำเสนอเรือ่งดงักลา่วเปน็เกรด็ความรูพ้อสงัเขป  (โดยของดเกรด็ความรูจ้ากนายไอทไีปกอ่น) ส่วนรายละเอยีด

สามารถศกึษา  เพ่ิมเติมได้ท่ี  www.opdc.go.th

      

โดย  นิภาพรรณ  สุวรรณนาถ**

หนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษ (Service Delivery Unit: SDU) เปน็หนว่ยงานรปูแบบใหม ่ทีไ่ม่ใช่ “ส่วนราชการ”

ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม กองหรอืสำนกั แตเ่ปน็สว่นหนึง่ของสว่นราชการ  ถกูออกแบบโครงสรา้งองคก์รรปูแบบใหม่

เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการหรืองานสนับสนุน (non-core functions) บางประการซึ่งรัฐยังคงต้อง

ดำเนินการเอง และไม่มีเหตุผลท่ีจะยุบเลิกและให้เอกชนเข้ามาดำเนนิการแทน

องค์กรรูปแบบน้ีถูกจัดต้ังตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 ถึง 2550 และตามมาตรา

16 ของพระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการแผน่ดนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  โดยสำนกันายกรฐัมนตรไีด้ออกระบยีบ

ว่าด้วยการบรหิารงานของหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2548

นอกจากนั้น ยังได้ผลิตวิดีทัศน์แนะนำสถาบันพระบรมราชชนก ความยาว 5 – 7 นาที  เพื่อเผยแพร่ไปยัง

วิทยาลัยต่าง ๆ (อยู่ในระหว่างการตัดต่อ และบันทึกเสียง)  และจัดทำเอกสาร “สถาบันพระบรมราชชนก
กับการผลติและพฒันาบคุลากรสาธารณสขุ” เพือ่เผยแพรไ่ปยังบคุลากรในสงักดั ผู้บริหารระดบัสูงของกระทรวง

สาธารณสุข องค์กรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งจะได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนหลัง

ของปีงบประมาณน้ีให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองต่อไป

1ประมวลจาก  http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/

**  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 8  สถาบนัพระบรมราชชนก



หน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดี

ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเจ้าสังกัด  ซึ่งทำหน้าที่กำกับตัวผลิตผลโดยไม่เข้าไปสั่งการในกระบวนงาน
มลัีกษณะกึง่อสิระ สามารถกำหนดระเบยีบวธิกีารบรหิารจดัการทีจ่ะทำใหก้ารทำงานเกดิความคลอ่งตวัโดยไมต่อ้ง

ยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนราชการตามปกติ หรือมีความคล่องตัวในด้านการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อการ

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  มีเป้าหมายการให้บริการกับส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นอันดับแรก

และสามารถให้บริการแก่หน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าสังกัดและประชาชนได้ หากยังมีขีดความ

สามารถเหลือ โดยจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพ  และการให้บริการแก่ประชาชนต้องไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน

⌫   

ข้อดี
เอื้อต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ

ของการดำเนนิงานให้ดีข้ึน

ช่วยเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร

และการปฏิบัติงาน

ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนตามหลกัการบรหิารภาครฐัแนวใหม ่ ทำให้

การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

และทำให้ระบบ ราชการมีขนาดเล็กลงในระยะยาว

ข้อจำกัด
ถึงแม้จะมีอิสระในการบริหารงานจากส่วนราชการ

เจ้าสังกัด แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล การดำเนินงาน

ใดๆ ยังต้องดำเนินการในอำนาจของปลัดกระทรวง

หรืออธิบดีของส่วนราชการเจ้าสังกัด

1. ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่และรับผิดชอบในกิจการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  โดย

หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดเง่ือนไขการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกและแต่งต้ัง เพ่ือให้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังหน่วยงานน้ี

2. การกำกับดูแลของส่วนราชการเจ้าสังกัด หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำนาจควบคุมดูแล ทั้งนี้

จะควบคุมดูแลเอง หรือแต่งต้ังให้มีคณะกรรมการในลกัษณะคณะกรรมการอำนวยการเปน็ผู้ควบคุมดูแล และรายงาน

ผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดก็ได้  โดยจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานต่อ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

3. การบริหาร มีอิสระและความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างองค์การ ออกแบบระบบการบริหารงาน เงิน

และของตนไดเ้องตามความเหมาะสม โดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการอำนวยการ หรอืผู้บังคบับัญชาของ

ส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี  การจัดทำนิติกรรม การดำเนินคดีและการฟ้องคดี หรือการอ่ืนใดในส่วนท่ีเก่ียวกับการ



บริหารงานของหน่วยฯ ทำได้โดยการได้รับมอบอำนาจจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบและ

ประเมินผลของสำนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน

4. ระเบียบปฏิบัติ สามารถจัดทำะเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อความคล่องตัวในการ

บริหารงาน และไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏบัิติงาน  4  เร่ือง คือ 1)  ระเบียบเก่ียวกับการควบคมุดูแลการดำเนนิงาน

และการบริหารท่ัวไป 2)  ระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการจัดการการเงนิ การพัสดุ และทรัพย์สิน 3) ระเบียบเก่ียวกับ

การบรหิารงานบคุคล การจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชนอ่ื์นแกผู้่ปฏบัิตงิาน 4) ระเบยีบเกีย่วกบัการตรวจสอบและ

การประเมินผลการดำเนินงาน

5. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   ต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในราชการ
ประจำของหน่วยงานที่แปรรูปเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของหนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษหวัหนา้ส่วนราชการเจา้สังกดัโดยคำรอ้งขอของผูอ้ำนวยการจะสัง่ใหบุ้คคล

ดังกล่าวไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระยะเวลาทีก่ำหนดก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎกีา

กำหนดหลกัเกณฑก์ารสัง่ใหข้า้ราชการไปทำการซึง่ใหน้บัเวลาระหวา่งนัน้เหมอืนเตม็เวลาราชการ พ.ศ. 2530  และ

พนักงานของหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษซ่ึงไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ จึงไม่สามารถเป็นสมาชิก กบข. ได้

6. รายไดข้องหนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษ  ส่วนราชการเจา้สงักดัไมส่ามารถตัง้งบประมาณเพือ่อุดหนนุ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้ แต่สามารถต้ังเป็นงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วย

บริการรปูแบบพเิศษได ้  รายไดอ่ื้นอาจมาจากหนว่ยงานอืน่ ภาคเอกชน และประชาชน  สำหรบัหนว่ยบรกิารรปูแบบ

พิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ ส่วนราชการเจา้สังกัดอาจต้ังงบประมาณเปน็ค่าใช้จ่ายในการลงทนุเร่ิมแรกได้

7. การจัดการรายได้  รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่

กระทรวงการคลงัจะขอให้นำรายได้เกินจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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แสดงความคดิเหน็  หรอืแจง้เปล่ียนทีอ่ยู ่ :
หน่วยประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมฯ  สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 2  ช้ัน 7  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท ์ อำเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ  11000
โทรศพัท ์0-2590-1819  โทรสาร  0-2591-8623   หรอื   www.pi.ac.th       E – mail  :   nipaparn_su@hotmail.com

(ช่ือ - ท่ีอยู่ผู้รับ)

8. การจัดตั้ง  ส่วนราชการต้องมีคำขอไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาในประเด็นขีดความสามารถ

ความมปีระสทิธภิาพ และผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของสว่นราชการ ความคลอ่งตวัคุม้คา่ และลดคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร

จัดการภาครัฐยิ่งขึ้น   และการปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหน่วยงานเป็น

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  เมื่อ ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องปรับปรุงกฎหมายแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการ

ของตนให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษด้วย

9. การถา่ยโอนงาน  เมือ่ประกาศการแปลงสภาพเปน็หนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษในราชกจิจานเุบกษาแลว้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องดำเนินการให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถดำเนินงานได้โดยเร็ว โดยพิจารณาใน 3

ปัจจัยหลกัคอื งาน ทรพัยากร และบคุลากร ดงันี ้ 1) งาน ควรพจิารณาวา่ภารกจิทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบของหนว่ย

บริการรูปแบบพิเศษน้ันมีส่วนท่ีต้องตัดโอนไปจากส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือไม่ หากมีจะตัดโอนไปอย่างไร 2) ทรัพยากร
มีทรัพยากรใดท่ีต้องตัดโอนไปจากส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือไม่ หากมีจะตัดโอนไปอย่างไรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสดุในการบรกิารภาครฐัอยา่งแทจ้ริง 3) บุคลากร ต้องตดัโอนไปจากสว่นราชการเจา้สังกดัหรอืไม่ หากมจีะตดัโอน

ไปอย่างไร หากมีการตัดโอนข้าราชการและ หรือลูกจ้างของส่วนราชการเจ้าสังกัดไปยังหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ก็ต้อง

เตรียมทำบัญชีตำแหน่งไว้ด้วยเพ่ือดำเนินการต่อไป

10. การยบุเลิก  ในกรณทีีส่่วนราชการเจา้สงักดัไมป่ระสงคจ์ะดำเนนิงานหนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษตอ่ไป

หรือเม่ือผลการประเมินปรากฏว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่สมควรท่ีจะดำเนินงานต่อไปไม่ว่าเพราะหมดความจำเป็น

หรือการดำเนินงานต่อไปไม่คุ้มค่า หรือขาดประสิทธิภาพ หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติ
ให้ยุบเลิกหน่วยบริการรูปแบบพิเศษน้ัน


