

⌫
ปี 2550 ทีเ่ พิง่ จะผ่านพ้นไป ชาวไทยต่างภูมใิ จทีไ่ ด้เฝ้ารอคอยการเฉลิมฉลองในวโรกาสทีพ
่ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สถาบันพระบรมราชชนกทัง้ ในส่วนกลาง
และวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ได้มโี อกาสร่วมเฉลิมฉลองโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่
17 – 28 ธันวาคม 2550 นำความปลืม้ ปิตแิ ละซาบซึง้ ใจมาสูช่ าวสถาบันฯ โดยทัว่ หน้ากัน ขอพระองค์ทรง
พระเจริญอยูย่ ง่ิ ยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล ตลอดไป
หลังผ่านพ้นวันขึน้ ปีใหม่ 2551 ได้เพียงวันเดียว พสกนิกรชาวไทยทัง้ ประเทศต่างรูส้ กึ โศกสลดใจยิง่
เมือ่ ทราบข่าวการสิน้ พระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในเช้าตรูว่ นั ที่ 2 มกราคม 2551 สิรริ วมพระชันษา 84 ปี
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ ทรงเป็นทีเ่ คารพเทิดทูนของคนไทยทุกหมูเ่ หล่า ด้วยทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเอนกอนันต์มาตลอดพระชนม์ชีพ โดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
วงการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขนั้นสุดจะประมาณได้ ด้วยความรู้สึกอาลัย และสำนึกยิ่งใน
พระกรุณาธิคณ
ุ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดได้จดั คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
และนักศึกษา สับเปลีย่ นกันเข้าถวายสักการะ และร่วมพิธสี วดพระอภิธรรมพระศพ ณ พระทีน่ ง่ั ดุสติ
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันศุกร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551
พร้อมทัง้ ตัง้ โต๊ะหมูถ่ วายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์ และสมุดลงนามถวายความอาลัย ณ สำนักงานสถาบันฯ
และวิทยาลัยทุกแห่งอย่างสมพระเกียรติ และพร้อมใจกันมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนสืบไป
ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผูอ้ ำนวยการสถาบันฯ รวมทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการวิทยาลัย ในปี 2551 นี้ และ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
และรูปแบบของสารสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจดังกล่าว
กรุณาส่งด่วนด้วยค่ะ
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นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัด กสธ. นำคณะผู้บริหาร กสธ. พร้อมด้วย
คณะข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที ่ ส ถาบั น พระบรมราชชนก ลงนามถวายพระพร
ณ ศิรริ าชพยาบาล เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2550

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษา
พระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2550 สำนักพระราชวัง
ได้ออกแถลงการณ์ (ฉบับที่ 1) แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นาฯ ทรงมีพระอาการผิดปกติ
เกี่ยวกับพระนาภี คณะแพทย์ได้ถวายตรวจพระวรกาย และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบมะเร็ง จึงได้กราบทูล
เชิญประทับรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช โดยถวายการรักษาด้วยพระโอสถ พระอาการโดยรวมดีขน้ึ บางระยะ
ทรงและทรุดลงบางช่วงเวลา..............
ประชาชนต่างรู้สึกวิตกกังวล และติดตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระอาการประชวรของ
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นาฯ ด้วยความห่วงใย และพร้อมใจกันตัง้ จิตอธิษฐานพร้อมทัง้ ถวาย
พระพร ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
จนกระทัง่ เมือ่ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์การสิน้ พระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรุ่งเช้าของวันที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 2 นาฬิกา 54 นาที
นำความเศร้าโศก และความอาลัยมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องด้วยรู้สึกสำนึกและซาบซึ้งใน
พระกรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงอุทศิ พระองค์ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประเทศชาติและพสกนิกรมาตลอดพระชนม์ชพี
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงาน ที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ยิง่ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2522 - 2550 มอบทุนการศึกษา และรางวัล แก่นกั ศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเกียรติบัตร


ซึง่ ลงพระนามโดยสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา ฯ แก่อาจารย์พยาบาลและพยาบาล ทีป่ ฏิบตั งิ าน
นานและดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขแล้วรวม 180 คน

นพ. จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองปลัด กสธ. นำคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถาบันฯ ถวายสักการะ
และลงนามถวายความอาลัย เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2551 บริเวณหน้า สนง. สถาบันฯ อาคาร 4 ชัน้ 8

คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันฯ (วพบ. นพรัตน์วชิระ วพบ. ขอนแก่น วสส. ขอนแก่น
วพบ. นครศรีธรรมราช) จำนวน 360 คน เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ด้วยความรู้สึกอาลัย และสำนึกยิ่งในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างเอนกอนันต์มาตลอดพระชนม์ชพี โดยเฉพาะพระกรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ วงการแพทย์
พยาบาล และการสาธารณสุขนัน้ สุดจะประมาณได้ สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้จดั คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
และนักศึกษา จากวิทยาลัยในสังกัดทัว่ ประเทศ จำนวน 38 แห่ง สับเปลีย่ นกันเข้าถวายสักการะ และร่วม
พิธสี วดพระอภิธรรมพระศพ ณ พระทีน่ ง่ั ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันศุกร์ ตัง้ แต่ศกุ ร์
ที่ 11 มกราคม จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2551 พร้อมทัง้ ตัง้ โต๊ะหมูถ่ วายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์
พร้อมสมุดลงนามถวายความอาลัย ณ วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด อย่างสมพระเกียรติ
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วันที่ 11
วันที่ 18
วันที่ 25

วพบ. กรุงเทพ วพบ. จังหวัดนนทบุรี วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
วพบ. นพรัตน์วชิระ วพบ. ขอนแก่น วสส. ขอนแก่น วพบ. นครศรีธรรมราช
ว. เทคโนโลยีทางการแพทย์ วสส. สุพรรณบุรี วพบ. ตรัง

วันที่ 1
วันที่ 8
วันที่ 15
วันที่ 22
วันที่ 29

วพบ. สุพรรณบุรี วพบ. ยะลา
วสส. อุบลราชธานี
วพบ. อุดรธานี วสส. ชลบุรี
วสส. ตรัง
วพบ. ชลบุรี
วพบ. สุรนิ ทร์
วสส. ยะลา
วพบ. จักรีรชั
วพบ. นครลำปาง วพ. พระปกเกล้า จันทบุรี
วพบ. ราชบุรี
วสส. พิษณุโลก

วันที่ 7
วันที่ 14
วันที่ 21
วันที่ 28

วพ. พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วพบ. พะเยา
วพบ. สระบุรี
วพบ. พุทธชินราช
วพบ. พระพุทธบาท สระบุรี วพบ. อุตรดิตถ์
วพบ. นครราชสีมา วพบ. เชียงใหม่

วันที่ 4
วันที่ 10

วพบ. ชัยนาท วพบ. สงขลา
วพบ. สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วพบ. สุราษฎร์ธานี

⌫
สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดทัว่ ประเทศจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชา และครบรอบ 12 ปี วันพระราชทานนามสถาบันพระบรมราชชนก” ระหว่างวันที่ 17– 28 ธันวาคม
2550 เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองเนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ
80 พรรษา และเพือ่ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั พระราชทานนาม “สถาบันพระบรมราชชนก”
ครบรอบ 12 ปี
สำหรับ การจัดกิจกรรมในส่วนกลาง ประกอบด้วย พิธอี าเศียรวาท และร้องเพลงถวายพระพร การปฏิบตั ธิ รรม
เจริญสมาธิภาวนา พร้อมกับวิทยาลัยทัว่ ประเทศ (8 พัน คน 8 หมืน่ นาที) และรับบริจาคโลหิตเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและตอบปัญหาชิงรางวัล นอกจากนัน้ ยังมีการแสดงบนเวทีซง่ึ ได้รบั ความกรุณายิง่
จากท่านผูอ้ ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นพรัตน์วชิระ นนทบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ได้นำ
การแสดงของนักศึกษามาช่วยสร้างบรรยากาศของงานให้มสี สี นั และยิง่ ใหญ่สมพระเกียรติ โดยเฉพาะ ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์
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ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างเต็มที่ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นแม่งานสำคัญในการฝึกซ้อมและจัดการแสดงของนักศึกษา
ในวันพิธเี ปิดงานได้ยง่ิ ใหญ่อลังการสมกับทีร่ อคอย ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขอนำภาพแห่งความ
ประทับใจมาฝากท่านที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

วันที่ 17 ธันวาคม 2550 นพ. มรกต กรเกษม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กสธ. เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดพี ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานปลัด กสธ. และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครอบรอบ 12 ปี การได้รบั พระราชทานนาม “สถาบันพระบรมราชชนก”

การแสดงของนักศึกษา วพบ. ราชบุรี วพบ. นนทบุรี วพบ. สุพรรณบุรี และ
วพบ. นพรัตน์วชิระ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2550



พิธถี วายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนือ่ งในวันครบรอบ 12 ปี การได้รบั พระราชทานนามสถาบันพระบรมราชชนก เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2550

นอกจากนัน้ ได้มกี ารทอดผ้าป่าสมทบทุน “มูลนิธสิ ถาบันพระบรมราชชนก” ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 22 มกราคม
2550 ด้วยทุน 6 ล้านบาท เพือ่ ให้ทนุ การศึกษาและรางวัลแก่นกั ศึกษา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา การวิจยั
การพัฒนาบุคลากร การให้รางวัลผูป้ ฏิบตั งิ านดีเด่น ตลอดจนการดำเนินกิจการของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รบั เงินบริจาค
ทัง้ สิน้ 749,829 บาท ในขณะเดียวกันได้มพี ธิ เี ปิดป้ายมูลนิธฯิ ณ สำนักงานมูลนิธิ อาคาร 4 ชัน้ 8 สถาบันพระบรมราชชนก
อีกด้วย
อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ และอดจะกล่าวถึงเสียไม่ได้ คือ การสัมมนาวิชาการ “QA for Green and
Happiness Society” หรือ การประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ สังคมสีเขียวและอยูเ่ ย็นเป็นสุข ซึง่ สถาบันพระบรมราชชนก
ได้นอ้ มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็นทัง้ คนเก่ง คนดี และมีความสุขมารับใช้สงั คม มีผบู้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งจากวิทยาลัยในสังกัด มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเกือบ 500 คน สถาบัน
อุดมศึกษานำเสนอวิธกี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good Practice) 18 กิจกรรม

นพ. ปราชญ์ บุณยวงศ์วโิ รจน์ ปลัด กสธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “QA for Green and Happiness Society”
และมอบโล่รางวัล จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กสธ. วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมจูปเิ ตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ในตัวบ่งชีท้ ่ี 3.6 รายรับของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ (บาท)
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ในตัวบ่งชีท้ ่ี 3.7 ระดับความสำเร็จในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ
ตามพันธกิจเฉพาะของสถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ

⌫
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดงาน “วิ ่ ง เทิ ด
พระเกียรติ 80 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เมือ่ วันที่ 1
ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และหารายได้
สมทบทุนการศึกษา “ทุนราชนครินทร์” ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชน
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ออกกำลั ง กาย สร้ า งสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง และ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ปรากฏว่ามีหน่วยราชการ สถาบัน
การศึกษา องค์กร ร้านค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนทุน
การศึกษาอย่างดียง่ิ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือทั้ง 7 แห่ง จัดโครงการ “80 พรรษา เทิดไท้
องค์ราชันร่วมกันสร้างสุขภาพและสืบสานวัฒนธรรม “ เมื่อวันที่
5–7 ธันวาคม 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ
เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเครือข่ายมีสุขภาพอนามัยที่ดี
เป็นผู้นำด้านสุขภาพ มีสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรม อาทิ
จุดเทียนชัยถวายพระพร แข่งขันการแสดงสืบสานวัฒนธรรม แข่งขันกีฬา
ประกวดร้องเพลงลูกทุง่ เดินขบวนพาเหรด และการโชว์เชียร์จำนวนมาก



คณะผู้จัดทำสารสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ประจำปี 2551 ดังนี้
นางสาวส่งศรี กิตติรกั ษ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
1. นางดลใจ จองพานิช
2. นางนฤมล เอนกวิทย์
3. นางจิราพร วัฒนศรีสนิ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ มหาสิทธิวฒ
ั น์
5. นางศรีสมพร ทรวงแก้ว
6. นางมกราพันธุ์ จูฑะรสก
7. นางสาวสายสวาท เผ่าพงษ์
8. นางสุระพรรณ พนมฤทธิ์
9. นางภรณี เลือ่ งอรุณ
10. นางณัทกวี ศิรริ ตั น์
11. นางวิยะดา รัตนสุวรรณ
12. นางเยาวดี สุวรรณนาคะ
13. นางสาวมุกดา สีตลานุชติ
14. นายปริทศั น์ เจริญช่าง
15. นายจิตติ นิสยันต์

⌫

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จ.ตรัง

⌫

วันที่ 6 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2550 ทีผ่ า่ นมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี ได้จดั อบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น (นานาชาติ) สาขาการป้องกันการติดเชื้อและการพยาบาลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม และสาขาการพยาบาลจิตเวช (เน้นการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต) รุ่นที่ 2 ขึ้น มีผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวน 14 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การทดลอง การสัมมนา
การอภิปรายกลุม่ การฝึกปฏิบตั ิ และการศึกษาดูงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ (มหาวิทยาลัย Edith Cowan) และ
โรงพยาบาลเฉพาะสาขาทัง้ ทางด้านการพยาบาลจิตเวช และการพยาบาลผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ประเทศออสเตรเลีย
หลังจากจบหลักสูตรได้มพี ธิ มี อบประกาศนียบัตรโดย อาจารย์ปาริชาต ตามไท ทีป่ รึกษาผูอ้ ำนวยการสถาบันพระบรม
ราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี กำหนดจะจัดการอบรมครัง้ ต่อไป (รุน่ ที่ 3) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม
ถึง 30 พฤศจิกายน 2551 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์
0 – 2525 – 3136 ต่อ 39 หรือ 089 – 118 – 1492



⌫
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ และ
บุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและส่งผลงาน นวัตกรรม และวิจยั ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจำปี 2551 เรือ่ ง “การปฏิบตั สิ นู่ วัตกรรมและการวิจยั (Practice to Innovation and Research)”
จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2551 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ โดยสถาบันพระบรม
ราชชนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
การส่งผลงาน ประกอบด้วย นวัตกรรมและวิจัยของอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข ภาพยนตร์สั้น
และนวัตกรรมและวิจยั ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถส่งภาพยนตร์สน้ั ได้ท่ี อาจารย์เจนนารา สิทธิเหรียญชัย
วพบ.เชียงใหม่ โทร. 053-121-121 ต่อ 29 , 39 หรือ 084-486-7499 E-Mail : jenpalee@hotmail.com ,
jennaral@hotmail.com สำหรับผลงานนวัตกรรมและวิจยั ส่งได้ท่ี อาจารย์ภรตี ถูกจิตร วพบ.นครลำปาง โทร.
054-226-254 หรือ 081-746-5114 E-Mail : Bharatee@Thaimail.com , Bharatee@bcnlp.com หมดเขต
รับผลงาน วันที่ 31 มกราคม 2551

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ
“เยาวชนกับการส่งเสริมสุขภาพ” ผู้สมัครต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพของสถาบันรัฐ
หรือเอกชนในประเทศ บทภาพยนตร์ (Script) มีความยาวประมาณ 10-15 นาที บทภาพยนตร์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือก
จะได้รับการสนับสนุนเรื่องละ 3,000 บาท โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลไปยังนักศึกษาเพื่อให้จัดทำภาพยนตร์สั้น
ต่อไป ประกาศผลวันที่ 28 เมษายน 2551 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2551 “การปฏิบตั สิ นู่ วัตกรรม
และการวิจยั ” ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ ซึง่ ผูช้ นะการประกวดและสถาบันการศึกษาจะได้รบั โล่และ
เงินรางวัลจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักศึกษาทีส่ นใจสามารถส่งผลงานได้ท่ี คณะกรรมการประกวดภาพยนตร์สน้ั วพบ. เชียงใหม่ 201 หมู่
4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180 (ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551) หรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่
อาจารย์เจนนารา สิทธิเหรียญชัย วพบ.เชียงใหม่ โทร. 053-121-121 ต่อ 29 , 39 หรือ 084-486-7499
E-Mail : jenpalee@hotmail.com , jennaral@hotmail.com

ส่วนบริหารงานบุคคล ได้แจ้งแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการมอบอำนาจแก่ ผอ. วิทยาลัย ในการอนุมตั ใิ ห้ขา้ ราชการ
ลาไปผลิตผลงานวิชาการ และหลักเกณฑ์การขออนุมตั ใิ ห้ขา้ ราชการเดินทางไปเสนอผลงาน / เป็นวิทยากรในการประชุม
นานาชาติ โดยขอแปลงเงินงบประมาณ ดังนี้
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอำนาจแก่ผอู้ ำนวยการวิทยาลัย ในการอนุมตั ใิ ห้ขา้ ราชการใน
วิทยาลัยลาไปทำวิจัยและผลงานวิชาการได้ ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิต
ผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544


2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ ในการขออนุมตั ใิ ห้ขา้ ราชการเดินทางไปเสนอผลงาน / เป็นวิทยากรในการ
ประชุมนานาชาติ โดยขอแปลงเงินงบประมาณ
หลักเกณฑ์
1. วิทยาลัยต้องจัดทำแผนการให้อาจารย์
ไปนำเสนอผลงานวิชาการมายังสถาบันฯ ตั้งแต่ต้นปี
งบประมาณ โดยผู ้ ไ ปนำเสนอผลงานต้ อ งเป็ น
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยในสังกัด
2. มีหนังสือตอบรับให้ไปนำเสนอผลงาน /
เป็นวิทยากรจากหน่วยจัดการประชุมสัมมนา
3. การนำเสนอต้ อ งเป็ น ลั ก ษณะ Oral
Presentation และ Poster Presentation
4. การขออนุมัติจะให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการ
ตอบรับให้ไปนำเสนอผลงาน / เป็นวิทยากร เรื่องละ
1 คน เท่านัน้ (ไม่อนุมตั ผิ ตู้ ดิ ตาม)
5. การไปนำเสนอผลงาน / เป็นวิทยากรใน
การประชุมสัมมนาต่างประเทศ ต้องไม่ติดต่อกัน
โดยให้เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้มีการ
กระจายการพั ฒ นาบุ ค ลากรอื ่ น และได้ ร ั บ ความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย โดยวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยสำหรั บ การไปนำเสนอ
สำหรับ Poster ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 70% นอกนั้น
เบิ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ เ ท่ า กั บ การไปนำเสนอแบบ Oral
Presentation

แนวปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์เดินทางไปนำเสนอผลงาน
ต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารวิทยาลัยพิจารณา
ในขั้นต้นพร้อมกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
2. ควรส่ ง เรื ่ อ งและเอกสารหลั ก ฐานให้
สถาบันฯ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 เดือน เพือ่ ที่
จะนำเสนอต่อ ปลัด กสธ. และขออนุมัติแปลงเงิน
งบประมาณต่อไป

ขอรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ส่วนบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0 – 2591 – 8620 หรือ www.pi.ac.th

⌫
“สถาบันพระบรมราชชนก” เป็นนามพระราชทาน ซึง่ สูงส่งและต้องช่วยกันเทิดทูน ยกย่องนามสถาบันนี้
ให้สมพระเกียรติ แต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” ได้ทำงานปิดทองหลังพระมาเป็น
เวลายาวนานกว่ากึ่งศตวรรษ ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สนองตอบความต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทีท่ รงมุง่ หวังให้ประชาชนไทยทุกคนได้รบั การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า โดย
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง จนอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตโดยสถาบันพระบรมราชชนก


⌫
ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์
องค์กรให้เป็นที่รู้จัก เชิดหน้าชูตาในวงการสาธารณสุข และวงการอุดมศึกษา ดังนั้นในปีงบประมาณ 2551 จึงได้
ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่สังคมภายนอกให้กว้างขวางขึ้น
โดยหน่วยประชาสัมพันธ์ ฯ ได้รบั ผิดชอบกิจกรรมสำคัญในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2551 ได้แก่
1. ผลิตและเผยแพร่รายการทางโทรทัศน์ จำนวน 3 ครัง้

⌫
รายการ
ประเด็นสนทนา
วัน เวลา
พิธีกร
ผู้ร่วมสนทนา

“ช่วยคิด ช่วยทำ” ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 3
“12 ปี พระราชทานนามสถาบันพระบรมราชชนก”
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 05.50 – 06.20 น.
นางศิรบิ รู ณ์ ณัฐพันธ์
นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก

⌫
รายการพิเศษ
วัน เวลา
พิธีกร
ผู้ร่วมสนทนา

⌫
รายการ
ประเด็นสนทนา
วัน เวลา
พิธีกร
ผู้ร่วมสนทนา

“ครบรอบ 12 ปี วันพระราชทานนามสถาบันพระบรมราชชนก” ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 11
วันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 10.30 – 11.00 น.
นายอภิรกั ษ์ หาญพิชติ วนิช
นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ ผอ. วพบ. นพรัตน์วชิระ
น.ส.อาซิกนิ บือรอเฮง นศ. พยาบาล วพบ. นนทบุรี
(ทุนโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้)
“เทีย่ งวันทันข่าวสุดสัปดาห์” ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 11
“พระพี่นางกับงานสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขไทย”
วันที่ 5 มกราคม 2551 เวลา 12.25 – 13.00 น.
นายสุภาพ คลีข่ จาย
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ ผอ.วพบ. นพรัตน์วชิระ

2. การสัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ 2 ครัง้

⌫

“สถานการณ์ขา่ วไทย” ทางสถานีวทิ ยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
ประเด็นสนทนา “บทบาทของสถาบันพระบรมราชชนก กับภารกิจสร้างบุคลากรสาธารณสุข”
วัน เวลา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา 16.30 – 16.45 น.
พิธีกร
นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์
ผู้ร่วมสนทนา ดร.นิตนิ นั ท์ พันทวี ส่วนแผนงาน สถาบันพระบรมราชชนก
รายการ


⌫

“หมุนตามวัน” ทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
AM 819 KHz และเครือข่ายทัว่ ประเทศ
ประเด็นสนทนา “12 ปี พระราชทานนามสถาบันพระบรมราชชนกและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ”
วัน เวลา
วันที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลา 18.10 – 18.30 น.
พิธีกร
น.ส.ชัยศิลป์ คนคล่อง
ผู้ร่วมสนทนา นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก
รายการ

นอกจากนั้น ยังได้ผลิตวิดีทัศน์แนะนำสถาบันพระบรมราชชนก ความยาว 5 – 7 นาที เพื่อเผยแพร่ไปยัง
วิทยาลัยต่าง ๆ (อยู่ในระหว่างการตัดต่อ และบันทึกเสียง) และจัดทำเอกสาร “สถาบันพระบรมราชชนก
กับการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข” เพือ่ เผยแพร่ไปยังบุคลากรในสังกัด ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข องค์กรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนหลัง
ของปีงบประมาณนีใ้ ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งต่อไป

เนือ่ งจาก วารสารฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 มีเนือ้ หาและภาพกิจกรรมค่อนข้างมาก ประกอบ
มีผสู้ งสัยเกีย่ วกับเรือ่ งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือ SDU ( Service Delivery Unit) จำนวนมาก ดังนัน้ เพือ่ ไขข้อข้องใจ
จึงขอนำเสนอเรือ่ งดังกล่าวเป็นเกร็ดความรูพ้ อสังเขป (โดยของดเกร็ดความรูจ้ ากนายไอทีไปก่อน) ส่วนรายละเอียด
สามารถศึกษา เพิม่ เติมได้ท่ี www.opdc.go.th

โดย นิภาพรรณ สุวรรณนาถ**

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) เป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ ทีไ่ ม่ใช่ “ส่วนราชการ”
ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม กองหรือสำนัก แต่เป็นส่วนหนึง่ ของส่วนราชการ ถูกออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่
เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการหรืองานสนับสนุน (non-core functions) บางประการซึ่งรัฐยังคงต้อง
ดำเนินการเอง และไม่มเี หตุผลทีจ่ ะยุบเลิกและให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทน
องค์กรรูปแบบนีถ้ กู จัดตัง้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 ถึง 2550 และตามมาตรา
16 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระบียบ
ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2548
ประมวลจาก http://www.opdc.go.th/oldweb/thai/E_Newsletter/
** เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 8 สถาบันพระบรมราชชนก
1



หน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คล อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งทำหน้าที่กำกับตัวผลิตผลโดยไม่เข้าไปสั่งการในกระบวนงาน
มีลกั ษณะกึง่ อิสระ สามารถกำหนดระเบียบวิธกี ารบริหารจัดการทีจ่ ะทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัวโดยไม่ตอ้ ง
ยึดกับระเบียบที่ใช้อยู่ในส่วนราชการตามปกติ หรือมีความคล่องตัวในด้านการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีเป้าหมายการให้บริการกับส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นอันดับแรก
และสามารถให้บริการแก่หน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าสังกัดและประชาชนได้ หากยังมีขีดความ
สามารถเหลือ โดยจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพ และการให้บริการแก่ประชาชนต้องไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน

⌫
ข้อดี
เอื้อต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการดำเนินงานให้ดขี น้ึ
ช่วยเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหาร
และการปฏิบตั งิ าน
ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทำให้
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
และทำให้ระบบ ราชการมีขนาดเล็กลงในระยะยาว

ข้อจำกัด
ถึงแม้จะมีอิสระในการบริหารงานจากส่วนราชการ
เจ้าสังกัด แต่ไม่มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คล การดำเนินงาน
ใดๆ ยังต้องดำเนินการในอำนาจของปลัดกระทรวง
หรืออธิบดีของส่วนราชการเจ้าสังกัด

1. ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่และรับผิดชอบในกิจการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดย
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผูก้ ำหนดเงือ่ นไขการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตัง้ เพือ่ ให้ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตัง้ หน่วยงานนี้
2. การกำกับดูแลของส่วนราชการเจ้าสังกัด หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำนาจควบคุมดูแล ทั้งนี้
จะควบคุมดูแลเอง หรือแต่งตัง้ ให้มคี ณะกรรมการในลักษณะคณะกรรมการอำนวยการเป็นผูค้ วบคุมดูแล และรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดก็ได้ โดยจะต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานต่อ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
3. การบริหาร มีอิสระและความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างองค์การ ออกแบบระบบการบริหารงาน เงิน
และของตนได้เองตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ หรือผูบ้ งั คับบัญชาของ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี การจัดทำนิตกิ รรม การดำเนินคดีและการฟ้องคดี หรือการอืน่ ใดในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ



บริหารงานของหน่วยฯ ทำได้โดยการได้รบั มอบอำนาจจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และยังคงอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบและ
ประเมินผลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. ระเบียบปฏิบัติ สามารถจัดทำะเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และไม่กอ่ ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน 4 เรือ่ ง คือ 1) ระเบียบเกีย่ วกับการควบคุมดูแลการดำเนินงาน
และการบริหารทัว่ ไป 2) ระเบียบเกีย่ วกับการบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ 3) ระเบียบเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อน่ื แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน 4) ระเบียบเกีย่ วกับการตรวจสอบและ
การประเมินผลการดำเนินงาน
5. ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้องไม่ใช่ขา้ ราชการหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นราชการ
ประจำของหน่วยงานที่แปรรูปเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดโดยคำร้องขอของผูอ้ ำนวยการจะสัง่ ให้บคุ คล
ดังกล่าวไปปฏิบตั งิ านในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระยะเวลาทีก่ ำหนดก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ์การสัง่ ให้ขา้ ราชการไปทำการซึง่ ให้นบั เวลาระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2530 และ
พนักงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซึง่ ไม่มสี ถานะเป็นข้าราชการ จึงไม่สามารถเป็นสมาชิก กบข. ได้
6. รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ส่วนราชการเจ้าสังกัดไม่สามารถตัง้ งบประมาณเพือ่ อุดหนุน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้ แต่สามารถตัง้ เป็นงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษได้ รายได้อน่ื อาจมาจากหน่วยงานอืน่ ภาคเอกชน และประชาชน สำหรับหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดอาจตัง้ งบประมาณเป็นค่าใช้จา่ ยในการลงทุนเริม่ แรกได้
7. การจัดการรายได้ รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่
กระทรวงการคลังจะขอให้นำรายได้เกินจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน


8. การจัดตั้ง ส่วนราชการต้องมีคำขอไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาในประเด็นขีดความสามารถ
ความมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของส่วนราชการ ความคล่องตัวคุม้ ค่า และลดค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
จัดการภาครัฐยิ่งขึ้น และการปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหน่วยงานเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อ ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องปรับปรุงกฎหมายแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการ
ของตนให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษด้วย
9. การถ่ายโอนงาน เมือ่ ประกาศการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องดำเนินการให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถดำเนินงานได้โดยเร็ว โดยพิจารณาใน 3
ปัจจัยหลักคือ งาน ทรัพยากร และบุคลากร ดังนี้ 1) งาน ควรพิจารณาว่าภารกิจทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษนัน้ มีสว่ นทีต่ อ้ งตัดโอนไปจากส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือไม่ หากมีจะตัดโอนไปอย่างไร 2) ทรัพยากร
มีทรัพยากรใดทีต่ อ้ งตัดโอนไปจากส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือไม่ หากมีจะตัดโอนไปอย่างไรเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริการภาครัฐอย่างแท้จริง 3) บุคลากร ต้องตัดโอนไปจากส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือไม่ หากมีจะตัดโอน
ไปอย่างไร หากมีการตัดโอนข้าราชการและ หรือลูกจ้างของส่วนราชการเจ้าสังกัดไปยังหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ก็ตอ้ ง
เตรียมทำบัญชีตำแหน่งไว้ดว้ ยเพือ่ ดำเนินการต่อไป
10. การยุบเลิก ในกรณีทส่ี ว่ นราชการเจ้าสังกัดไม่ประสงค์จะดำเนินงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต่อไป
หรือเมือ่ ผลการประเมินปรากฏว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่สมควรทีจ่ ะดำเนินงานต่อไปไม่วา่ เพราะหมดความจำเป็น
หรือการดำเนินงานต่อไปไม่คมุ้ ค่า หรือขาดประสิทธิภาพ หรือเพราะเหตุอน่ื ใด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ มีมติ
ให้ยบุ เลิกหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนัน้
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(ชือ่ - ทีอ่ ยูผ่ รู้ บั )
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