ข้อมูลสถานการณ์ผลการดาเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562) รวม 5 เดือนแรก
การพัฒ นาและขับ เคลื่ อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้ว ยการสาธารณสุ ข มีกลไกในการดาเนินงานผ่ าน
คณะกรรมการตามกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านกฎหมาย
ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงและนอกกระทรวง ได้แก่ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
รายละเอียดดังนี้
การพั ฒ นากฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข มี กลไกในการด าเนิ น งานผ่ า นกลไกของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สานักสุขาภิบ าลอาหารและน้ า และกองประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ รวมทั้งหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
กระทรวง ซึ่งมีบทบาทในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ด้านวิชาการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การพิจารณาอนุญาต
กิจการ กาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็น
จากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันของประชาชน และกาหนดแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาดาเนินการยกร่างกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข และนาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในการพิจารณาร่างกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 คณะ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
รวมทั้งหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องภายนอกกระทรวง ซึ่งมีบ ทบาทในการพิจารณาร่างกฎหมายและคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ควบคุม กากับติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
3. คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน อธิบดีกรมอนามัย
เป็น กรรมการและเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้งหมด 14 หน่วยงาน ได้แก่ 1. อธิบดี
กรมควบคุ ม มลพิ ษ 2. อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค 3. อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง 4. อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุต สาหกรรม 5. อธิบ ดีก รมวิช าการเกษตร 6. อธิบ ดีก รมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ 7. อธิบ ดีก รมส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น 8. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 9. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
10. เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. ปลัดกรุงเทพมหานคร
12. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
14. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีอานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ
เกี่ยวกับสาธารณสุข ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และให้คาปรึกษาแนะนา
ต่ อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมทั้ ง ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น การของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุ ขกรุงเทพมหานคร และเมื่อร่างกฎหมายและ

คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ ว ให้ เสนอต่อผู้ มี
อานาจลงนาม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
แผนภูมิที่ 1 กระบวนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 2 กระบวนการออกคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ดังนั้นศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย กลไกและการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน
เพื่อให้รู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
การขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีกลไกในการดาเนินงานดังนี้
1. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ห ารกฎหมายสาธารณสุ ข สานั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
สานั ก สุขาภิบาลอาหารและน้า กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์อนามัย โดยขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
2. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการ จานวน 14 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คน มีบทบาทหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสก.) ซึ่งมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานผู้อานวยการ
สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร กรรมการ จานวน 16 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คน มีบทบาทหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทในการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานไปเป็นตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอีกทั้งบุคลาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการให้
คาแนะนาการบังคับใช้กฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
5. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ มีบทบาทในการกากับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานไปเป็นตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอีกทั้งบุคลาการสานักงานสาธารณสุขอาเภอยังเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และบางจังหวัดสาธารณสุขอาเภอได้ถูกกาหนดให้มีหน้าที่ในการให้คาแนะนา
และขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
6. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทหน้ า ที่ ต ามกฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ อีกทั้งบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมาย
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การเปรียบเทียบคดี และการออกคาสั่งการทางปกครอง
เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน
7. ประชาชน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีส่วนในการเฝ้าระวัง และแจ้งต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
กลไกการขับเคลื่อนกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25 5 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Cluster 1-6

ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการ : อธิบดีกรมอนามัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ : จานวน คน
(ด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองผู้บริ ภค)
หน่วยงานที่เปนกรรมการ จานวน 1 หน่วยงาน

Cluster
Law
:

1. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน คณะ

/

ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลขานุการ : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการ จานวน 1 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน คน
/

ประธาน : ปลัดกรุงเทพมหานคร
เลขานุการ : ผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรรมการ จานวน 16 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน คน

ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ข้อเสนอแนะ และช่องว่างที่ต้องพัฒนา
ในการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5 ปีย้อนหลัง
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562)
1. สถานการณ์ปัญหาการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562)
จากการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5 ปีย้อนหลัง
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562) โดยแบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านกลไกของคณะกรรมการตามกฎหมาย
ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้านกฎหมาย คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา และการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนให้รู้
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย พบว่า การพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีการดาเนินการออก
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่มากที่สุดในปี พ.ศ. 2561
จานวน 14 ฉบับ เนื่องจากรัฐบาลให้ความเห็นสาคัญในการออกกฎหมาย และจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
19 เมษายน 2559 เห็นว่าเพื่อให้กฎหมายสาคัญที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อ
ประโยชน์ ต่ อการบริ หารราชหารแผ่ นดินหรื อการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ การปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวกับกลไกประชารัฐมีผลบังคับได้โดยเร็ว รวมทั้งเพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์และสามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบให้ทุกส่วนราชการเสนอแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรองและ
กรอบระยะเวลาเพื่อให้ คณะรั ฐมนตรี รั บทราบและเพื่อติดตามและเร่งรัดดาเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุง
กฎหมายสาคัญ ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภูมิแท่ง
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ส่วนที่ 2 การขั บเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีกลไกการดาเนินงานผ่าน
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบของกรมอนามั ย เช่ น สานั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม สานั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้า
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูน ย์บ ริห ารกฎมายสาธารณสุข ศูน ย์อนามัย หน่ว ยงานนอกกรมอนามัย
เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสก.)
พบว่า มีกิจกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายสามารถแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
1. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรม เช่น โปรแกรมสาเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข โปรแกรมกากับติดตามรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข โปรแกรมตรวจสอบสถานะของการอุท ธรณ์ จัด ทาฐานข้อ มูล การออกข้อ บัญ ญัติท้อ งถิ่น
ผ่ า นโปรแกรมสาเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมาย โปรแกรมตรวจแนะนากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานจัดอบรมตามที่กฎหมายกาหนด การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นงาน 4001
การจัดการมูลฝอยทั่วไป และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ.2562
2. พัฒนาวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ เช่น หลักสูตรอบรมตามกฎหมาย ศึกษาวิจัย จัดทาคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ แผ่นพับ และ Infographic
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านกฎหมายและด้านวิชาการ สนับสนุนวิทยากร (ภายใต้
ข้อตกลงร่วมกับ NIDA) สนับสนุน อปท. (ทน.) ตั้ง Training center for Food Handler ให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงาน
และการบังคับใช้กฎหมาย
4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดประชุมชี้แจง (ศอ./สสจ./อปท. (ชี้แจง ปผก.)/ภาคเอกชน /
สมาคม/ชมรมด้านอาหาร) Website Social Media (Line Group Facebook)
2. ผลการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5 ปีย้อนหลัง
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562) ดยแบ่งการดาเนินการออกเปน 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ผลการด าเนิ นงานพั ฒนากฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ วยการสาธารณสุ ขผ่ านกลไกของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย ได้ แก่ คณะกรรมการสาธารณสุ ข คณะอนุ กรรมการด้านวิ ชาการและด้ านกฎหมาย
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา และการสร้าง
ความรอบรู้แก่ประชาชนให้รู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยมีผลการดาเนินงานพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562) ดังนี้

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
สรุปผลการดาเนินงาน
คณะทางาน
1. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า
หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้
ควบคุมหรือกากับดูแลการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

1. กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
3. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง
๕.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย
การขนและการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่ เทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2558
๖. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง กาหนดคุณ สมบัติ ของเจ้ า หน้ า ที่
ควบคุมกากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้ง
สาหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560
๘. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้าใต้ดินจากน้าชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้าใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560
๙. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดมาตรการควบคุมกากับการขนมูล
ฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไข
ในการจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว กรณีสาธารณภัย หรือเหตุฉุกเฉิน
พ.ศ. 2561
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกากับการขนสิ่งปฏิกูล
พ.ศ. 2561
12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การก าหนดประเภทขนาด
ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้าทิ้งที่ได้มาตรฐานของ
ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิ
และแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการ
ตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้า
ทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน

สรุปผลการดาเนินงาน

1.๒ คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและมาตรการที่
ควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

14. ร่างกฎกระทรวง กาหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
15. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่อง สุขลั กษณะการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558
16. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็น
ธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ พ.ศ. 2558
17. ร่างแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
18. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....
19. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกาจัด
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
1. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2561
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง
อันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
5. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค พ.ศ. ....
6. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดสถานประกอบกิจการ ที่
ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมันและกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มี
บ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน พ.ศ. ....
7. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดระยะห่าง และหลักเกณฑ์ ในการ
ควบคุมและป้องกันมิ ให้ เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรืออาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จากการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ....
8. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลั กเกณฑ์ มาตรการควบคุมการ
ประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. ....

1.๓ คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า 1. ค าแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่อง การควบคุ มการ
หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขทั่ ว ไปในการ ประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้าแข็ง พ.ศ. 2558

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
สรุปผลการดาเนินงาน
คณะทางาน
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็น 2. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
อันตรายต่อสุขภาพ
3. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่อง แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการการล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559
4. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์น้า พ.ศ. 2559
5. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสีรถยนต์ พ.ศ. 2559
6. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
7. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบกลิ่ นรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560
8. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมกิจการ
การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน พ.ศ. 2560
9. ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่อง หลั กเกณฑ์ด้าน
สุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพสาหรับการประกอบกิจการ
ผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป พ.ศ. ....
1.๔ คณะอนุ ก รรมการก าหนด
ประเภทหรือขนาดกิจการ และหลักเกณฑ์
วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ ผู้ อนุ ญาตจะต้ อง
ด าเนิ น การก่ อ นการพิ จ ารณาออก
ใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและ
หลั กเกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขที่ผู้ ขออนุ ญาตจะต้ องด าเนิ นการก่ อนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความเห็น
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
3. ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการดาเนินงาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 54 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ....

1.5 คณะอนุ กรรมการพิจารณาและ 1. ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุม
กาหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พ.ศ. ....
ต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และ
หมอกควัน

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน

สรุปผลการดาเนินงาน

1.๖ คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่ใช้
ควบคุ ม หรื อ ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น
กิจการตลาด สถานที่จ าหน่ ายอาหาร
และสถานที่ ส ะสมอาหาร และการ
จาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

1. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2562
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดค่าความเข้มของแสง
สว่างในสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2562
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนด
อุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสดในสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2562
5. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหารประเภท
ปรุงสาเร็จ พ.ศ. ....
6. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของ
การจาหน่ายอาหาร พ.ศ. ….
7. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
8. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ....

1.7 คณะอนุ กรรมการจั ดท า
หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขทั่ ว ไปในการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจการที่
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม

1. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางในการรณรงค์ลด
ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร พ.ศ. 2558
2. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือ
การแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ พ.ศ. 2561
3. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้าที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น พ.ศ. ....
4. ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือ
แบ่งบรรจุ อาหารหมักดองจากสัตว์ ประเภท ปลาร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. ....

1.8 คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า 1. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดาเนินการจัดการ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การและเงื่ อนไขการ มูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ดาเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ร่ วมกั นของราชการส่ว นท้อ งถิ ่น กับ
หน่ว ยงานของรัฐ หรือ ราชการส่ว น
ท้องถิ่นอื่น

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
สรุปผลการดาเนินงาน
คณะทางาน
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 คณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณา 1. พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ และร่างคาแนะนา
กลั่ นกรองร่ างกฎหมายระดับอนุ บั ญญั ติ ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข ก่ อนเสนอร่ างดั งกล่ าวไปยั งคณะกรรมการ
และร่างคาแนะนาของคณะกรรมการ สาธารณสุขเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สาธารณสุ ขตามกฎหมายว่ าด้ วยการ - ร่างอนุบัญญัติระดับกฎกระทรวง จานวน 7 ฉบับ
- ร่างอนุบัญญัติระดับประกาศกระทรวง จานวน 30 ฉบับ
สาธารณสุข
- ร่างคาแนะของคณะกรรมการสาธารณสุข จานวน 9 ฉบับ
๒.2 คณะอนุ ก รรมการจั ด ท า - แต่งตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการในกรณีเกิดสาธารณภัย ปัจจุบันยังไม่มีการ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ จั ดท าหลั กเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่ อนไขในการยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มตาม
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดังกล่าว
ด้วยการสาธารณสุข
๒.3 คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร - จัดประชุมคณะอนุกรรการ จานวน 11 ครั้ง โดยสามารถพิจารณาข้อ
และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย หารือจากราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข จานวน 37 เรื่อง
ว่าด้วยการสาธารณสุข
- จัดทาแผนขับเคลื่อนและกากับติดตามการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
3. คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) 1. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการกาหนดร่าง
แผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 - 2564
2. ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกอนุบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
- กฎกระทรวง จานวน 6 ฉบับ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จานวน 21 ฉบับ
3. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ราชการส่วนท้องถิ่นโดยการออกคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของราชการส่วนท้องถิ่น
จานวน 13 ฉบับ
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 9 คณะ และคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย จานวน 3 คณะ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
5. การพิ จารณาร่ างกฎหมายระดั บบอนุ บั ญญั ติ และร่ างค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน

สรุปผลการดาเนินงาน
- ร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ จานวน 9 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวง
จานวน 2 ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จานวน 5 ฉบับ และ
คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข จานวน 2 ฉบับ

2. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(คสจ.)
หมายเหตุ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
คณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวัดเป็ น
คณะกรรมการตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ
2561
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จานวน 55 จังหวัด โดยสามารถออก
มติในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย ตลาด สุขาภิบาลอาหารและน้า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุร้องเรียน และการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
- ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จานวน 22 จังหวัด
การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ
2562
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้ว จานวน 32 จังหวัด โดยสามารถออก
มติในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ สิ่งปฏิกูล
มู ล ฝอย ตลาด สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้ า กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพ เหตุร้องเรียน และการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
- ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จานวน 45 จังหวัด

3. คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
(คสก.)
หมายเหตุ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้
คณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวัดเป็ น
คณะกรรมการตามกฎหมาย ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2561
- จัดประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 1 ครั้ง โดยสามารถออกมติในการ
ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ ได้แก่ การสุขาภิบาลอาหาร
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการ
กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
การดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2562
- อยู่ระหว่างดาเนินการจัดประชุม

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีกลไกการดาเนินงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
กรมอนามัย เช่น สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูน ย์บ ริห ารกฎมายสาธารณสุข ศูน ย์อ นามัย หน่ว ยงานนอกกรมอนามัย เช่น องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ ผ่านกลไกของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสก.) ซึ่งจะมีกิจกรรมการขับเคลื่อนกฎหมาย
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ได้แก่
1. พัฒ นาฐานข้ อ มูล ระบบสารสนเทศ และนวั ต กรรม เช่น โปรแกรมส าเร็จ รูป การบังคั บใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โปรแกรมกากับติดตามรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข โปรแกรมตรวจสอบสถานะของการอุทธรณ์ จัดทาฐานข้อมูลการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมาย โปรแกรมตรวจแนะนากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระบบการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานจัดอบรมตามที่กฎหมายกาหนด การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นงาน 4001
การจัดการมูลฝอยทั่วไป และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจาปี พ.ศ.2562

2. พัฒนาวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ เช่น หลักสูตรอบรมตามกฎหมาย ศึกษาวิจัย จัดทาคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ แผ่นพับ และ Infographic

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านกฎหมายและด้านวิชาการ สนับสนุนวิทยากร
(ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ NIDA) สนับสนุน อปท. (ทน.) ตั้ง Training center for Food Handler ให้คาปรึกษาแนะนาใน
การดาเนินงานและการบังคับใช้กฎหมาย

๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดประชุมชี้แจง (ศอ./สสจ./อปท. (ชี้แจง ปผก.)/ภาคเอกชน /
สมาคม/ชมรมด้านอาหาร) Website Social Media (Line Group Facebook)

รวมทั้งมีการกากับติดตาม ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
โปรแกรมสาเร็จรูปการบั งคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการ ราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2562
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
พื้ น ที่ ที่ ส น ใ จ จ ะ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ฯ
เพิ่มเติมติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมฯ ไป
ทดลองใช้โดยทาการติดตั้งโปรแกรมฯ
ด้วยตนเอง จานวน 16 แห่ง คือ
1) ทต.ท่าสาย จ.เชียงราย
2) ทต.ป่าแงะ จ.เชียงราย
3) ทต.แม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
4) ศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่
5) ทม.สุโขทัยธานี จ.สุโขทัย
6) อบต.ไชยสถาน จ.น่าน
7) อบต.ทุ่งหลวง จ.หนองคาย
8) ทม.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
9) ทม.ศิลา จ.ขอนแก่น
10) อบต. ไสหมาก จ.นครศรีธรรมราช
11) จ.ตรัง
12) ทต.โนนชัยศรี จ.ร้อยเอ็ด
13) ทม.ชะอา จ.เพชรบุรี

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

14) อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
15) ทต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
16) สสจ.พะเยา จ.พะเยา
โปรแกรมกากับติดตามรายงานผลการดาเนินงานของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร - จั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯ ไปแล้ ว
จานวน 55 จังหวัด โดยสามารถออกมติ
ในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญ ได้แก่ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ตลาด
สุ ขาภิบาลอาหารและน้ า กิจการที่ เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ เหตุร้องเรียน และ
การเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
- ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
จานวน 22 จังหวัด
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
- จั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯ ไปแล้ ว
จานวน 32 จังหวัด โดยสามารถออกมติ
ในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญ ได้แก่ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ตลาด
สุขาภิบาลอาหารและน้า กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เหตุร้องเรียน และ
การเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
- ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
จานวน 45 จังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม
โปรแกรมตรวจสอบสถานะของการอุทธรณ์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้อุทธรณ์

ผลการดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคาขออุทธรณ์ของ
ประชาชน ตามกฎหมาย โดยมี ก าร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตั้ ง แต่ ต้ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น (กรกฎาคม
2562) จานวน 20 ครั้ง
2. คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
อุทธรณ์ เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐาน
ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และเสนอข้ อ มู ล ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มี
การจั ด การประชุ มคณะอนุ ก รรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ตั้งแต่แต่งตั้ง จนถึง
ปัจ จุ บั น (กรกฎาคม 2562) จ านวน
17 ครั้ง
โดยมี ผ ลการด าเนิ นงานการพิจ ารณา
อุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ดังนี้
ปี ง บประมาณ 2561 เรื่ อ งรั บ เข้ า
จานวน 91 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 91 เรื่อง
ปี ง บประมาณ 2562 ถึ ง ปั จ จุ บั น
(กรกฎาคม 2562) เรื่องรับเข้า จานวน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

80 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
57 เรื่อ ง และอยู่ร ะหว่า งด าเนิน การ
จานวน 23 เรื่อง
จัดทาฐานข้อมูลการออกข้อบั ญญัติท้องถิ่นผ่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
จ านวน 7,775 แห่ ง ได้ ด าเนิ นการออก
โปรแกรมสาเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมาย
ข้อบั ญญั ติ แล้ ว จ านวน 6,681 แห่ ง
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้
1. การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย
จานวน 7,575 ฉบับ
2. การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
จานวน 1,498 ฉบับ
3. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
จานวน 1,655 ฉบับ
4. กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
จานวน 4,203 ฉบับ
5. ตลาด จานวน 2,244 ฉบับ
6. สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร จานวน 3,547 ฉบับ
7. การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จานวน 2,128 ฉบับ
โปรแกรมตรวจแนะนากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ แก่ อยู่ ใ นระหว่ า งการพั ฒ นาโปรแกรม สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์ การบริ หารส่ วนต าบล องค์ การ โดยการจัดประชุมชี้แจงและนาโปรแกรม

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริหารส่ วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา ไปทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกรุงเทพมหานคร
จานวน 15 แห่ง
ระบบการขึ้ นทะเบี ยนหน่ วยงานจั ดอบรมตามที่ กรมอนามั ย ส านั กงานสาธารณสุ ข
จั งหวั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
กฎหมายกาหนด
และหน่ วยงานที่ ได้ รั บความเห็ นชอบ
จากกรมกรมอนามัย

การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นงาน 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป

หน่ว ยงานที ่ย ืน ขอความเห็น ชอบ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
จากกรมอนามัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดอบรม จานวน 10 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
4. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด
5. บริษัท ปัญญธารา จากัด
6. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จากัด
7. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จากัด
8. บริษัท อีดับเบิ้ล ไอ คอนซัลเเทนท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
9. บริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เครือเบทาโกร จากัด
10. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
การประเมิ น คุ ณ ภาพระบบบริ ก าร
อนามัยสิ่งแวดล้อมประเด็นงาน 4001

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไป ปั จ จุ บั น มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน การ
ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมประเด็นงาน (EHA 4001)
จานวน 1,156 แห่ง
๒. พัฒนาวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร
3. ผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ทั้งการสูบและขน
หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ได้แก่
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/ปลัด/รองปลัด)
- หั วหน้ าส่ วนราชการขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (หั วหน้ากลุ่ มงาน/
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เช่น
กองสาธารณสุข, ส่วนรายได้,กองนิติกร
,เทศกิจ/ฝ่ายรักษาความสะอาด,โยธา)
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข/นิติกร/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง)

1. หลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุ ข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ส านั กสุ ขาภิ บาลอาหารและน้ า
พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวพึ่งมี และสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
2. หลั กสู ตรการอบรมผู้ ประกอบกิ จการ
และผู้สัมผัสอาหาร โดยมีหน่วยงานที่แจ้ง
รายละเอียดแผนการจัดอบรมมายัง กรม
อนามั ยแล้ ว จ านวน 9 หน่ วยงาน
ประกอบด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จานวน 7 แห่ ง เทศบาล จานวน 27 แห่ ง
และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 5 แห่ง
. หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
ส าหรั บผู้ ปฏิ บั ติ งานสู บและขนสิ่ งปฏิ กู ล
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวพึ่งมีผลบังคับใช้
ตามกฎหมาย
. หลักสูตร“เทคนิคการบังคับใช้กฎหมาย
และการจั ดการเรื่ องร้ องเรี ยนตาม

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ได้แก่
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล/ปลัด/รองปลัด)
- หัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น (หั วหน้ ากลุ่ มงาน/
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เช่น
กองสาธารณสุข, ส่วนรายได้,กองนิติกร
,เทศกิจ/ฝ่ายรักษาความสะอาด,โยธา)
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข/นิติกร/ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง)

ศึกษาวิจัย

1. ราชการส่ ว นท้องถิ่นในเขตพื้น ที่
ตาบลหน้าพระลาน จานวน 2 แห่ง
2. ศู นย์ อนามั ย, ส านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัด, คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด,
ราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จานวน 10 จังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จานวน
15 จังหวัด

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25 5
และ บับที่ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้ารับการอบรม จานวน 1,593 แห่ง และ
มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 1,873 คน
5. หลักสูตร “การยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ด้ วยเทคนิ ค วิ ธี การและประสบการณ์
การยกร่ างข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25 5
และ บั บที่ พ.ศ. 2560” โดยมี องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ เข้ ารั บการอบรม
จานวน 786 แห่ง และมีผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 857 คน
1. การศึกษาสถานการณ์การออกข้อบัญญัติ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขในพื้นที่ตาบลหน้าพระลาน
จั ง หวั ด สระบุ รี เริ่ ม ด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ 2562 ปั จจุบันอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเก็บข้อมูล
2. การศึกษากลไกการขับเคลื่อนงาน
อนามั ยสิ่ งแวดล้ อมสู่ การปฏิ บั ติ ในระดั บ
พื้นที่ ดยผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด ในพื้น ที่เ ขตเศรษฐกิ จพิเ ศษ
เริ่ ม ด าเนิ น งานในปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม

จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย

1. พระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ฉบั บ
ปรับปรุง และรวมข้อหารือการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่ าด้ วยการสาธารณสุ ข เล่ ม 2
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
สถาบั น พั ฒ นาสุ ข ภาวะเขตเมื อ ง
หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง กรมอนามั ย
จานวน 7,866 แห่ง
2. กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้
สู่ประชาชน ได้แก่ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด จานวน 76
แห่ง
3. คู่มือพระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล และประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
3. การศึ กษาสถานการณ์ การบั งคั บใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในพื้ น ที่
ภายใต้ ครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เริ่มดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล และประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 11,100 เล่ม
- พิมพ์ครั้งที่ ๒ จานวน 16,660 เล่ม
๒. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม บั บ
ปรับปรุง
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 16,600 เล่ม
- พิมพ์ครั้งที่ ๒ จานวน 16,600 เล่ม
- พิมพ์ครั้งที่ ๓ จานวน 16,600 เล่ม
๓. รวมข้อหารื อการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 2
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 5,000 เล่ม
- พิมพ์ครั้งที่ 2 จานวน 5,000 เล่ม
๔. กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้
สู่ประชาชน

กิจกรรม

จัดทาแผ่นพับ

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม Standard Operating Procedure
(SOP) แนวทางการควบคุ มกิ จการที่ เป็ น
อั นตรายต่ อสุ ขภาพตามพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)” และตัวอย่าง
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
สถาบั น พั ฒ นาสุ ข ภาวะเขตเมื อ ง
หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง กรมอนามั ย
จานวน 7,866 แห่ง หมายเหตุ : อยู่
ระหว่ า งด าเนิ น การจั ด ท าแผน
สนับสนุนไปยังกลุ่มเป้าหมาย

- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 10,000 เล่ม
- พิมพ์ครั้งที่ 2 จานวน 10,000 เล่ม
๕. คู่ มื อพระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. 25 5 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 15,384 เล่ม
๔. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 25 5 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม Standard Operating Procedure
(SOP)
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 12,120 เล่ม
๕. แนวทางการควบคุมกิจการที่เปนอันตราย
ต่ อสุ ขภาพตามพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 25 5 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ( บับปรับปรุง)”
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 6,493 เล่ม
๖. ตั วอย่ างร่ างข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25 5
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พิมพ์ครั้งที่ 1 จานวน 7,547 เล่ม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย องค์ กรปกครอง 1. แผ่นพับกฎกระทรวงสุขลักษณะการ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัย และประชาชน จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. แผ่นพับกฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. แผ่นพับกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
จัดทา Info graphic

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัย และประชาชน

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. Info graphic สาระสาคัญของ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
2. Info graphic กฎกระทรวง
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2560
3. Info graphic กฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
2561
2. Info graphic กฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
พ.ศ. 2561
3. Info graphic กฎกระทรวงควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการและ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น , กรมอนามัยร่วมกับสานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี ดาเนินการอบรมพัฒนา
ผู้สัมผัสอาหาร
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
ศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารจาหน่าย
อาหารในโรงอาหารของหน่วยงาน
ส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุม
โรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กรม
สุขภาพจิต กรมอนามัย สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกอง
วิศวกรรมการแพทย์ เพื่อให้ความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรมอนามัยด้านกฎหมายและด้านวิชาการ

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมอนามัย,
ศูนย์อนามัย

ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒนาศั กยภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
บุคลากร กรมอนามั ยด้ านกฎหมายและ
ด้ านวิ ชาการ มี จ า น ว น 9 0 ค น
ประกอบด้วย
- เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
และสถาบั น พั ฒ นาสุ ข ภาวะเขตเมื อ ง
(นักวิชาการสาธารณสุขและนิติกร)
- เจ้าหน้าทีส่ ่วนกลางกรมอนามัย
(นักวิชาการสาธารณสุขและนิติกร)

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
- นั กวิ ชาการสาธารณสุ ข/นิ ติ กร ศู นย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข
โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ผู้ เข้าร่วมการพั ฒนาศั กยภาพมีความรู้
ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร้อยละ 95
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทั้งหมด
2) ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคและวิธีการ
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายของหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่
3) มี ข้ อ เสนอต่ อ การขั บ เคลื่ อ นการ
ด าเนิ น งานตามกฎหมายที่ อ ยู่ ภ ายใต้
การดูแลของกรมอนามัยในระดับกรม
(หน่วยงานส่วนกลางภายในกรมอนามัย)
สู่ในระดับพื้นที่ (ศูนย์อนามัย,สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด,องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ดังนี้
- การพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายและภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริมให้ อปท. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ในพื้นที่และวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรม

สนับสนุนวิทยากร (ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ NIDA)

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น และเข้าใจ
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหา
หรือมีคดีความ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น , ส านักงาน เข้ า ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรในการประชุ ม ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ จานวน 61 ครั้ง

สนั บสนุ น อปท. (ทน.) ตั้ ง Training center for Food องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Handler

ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม พั ฒ นาแกนน า สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ขับเคลื่อนกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2562 ณ ห้องอารี โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ต จ. ปทุมธานี ปัจจุบัน
อปท. (ระดับ ทน.) ตั้ง Training center
for Food Handler จ านวน 1 แห่ ง ได้ แ ก่
เทศบาลนครเชียงใหม

ให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงานและการบังคับใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย

ให้ คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงานและ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
การบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่
1. โทรศัพท์ จานวน 903 เรื่อง
2. เอกสาร จานวน 28 เรื่อง
3. เว็บไซต์ จานวน 39 เรื่อง

๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ชี้แจงหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน /สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน /สมาคม/ ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่มีความประสงค์ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ด้านอาหาร รวมทั้งผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ชมรมด้านอาหาร รวมทั้งผู้ประกอบการ จะดาเนิน การยืน ขอความเห็น ชอบ
จากกรมอนามัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
และผู้สัมผัสอาหาร
หน่วยงานจัดอบรม จานวน 10 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
4. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด
5. บริษัท ปัญญธารา จากัด
6. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จากัด
7. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จากัด
8. บริษัท อีดับเบิ้ล ไอ คอนซัลเเทนท์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
9. บริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เครือเบทาโกร จากัด
10. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- Website Social Media (Line Group Facebook)

ศูนย์อนามัย, สานักงานสาธารณสุข จานวนผู้เข้าถึง Website Social Media ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 761,827 คน
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
และประชาชน
และสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม

. ผลการประเมิน Stakeholder และ Customer ในการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 Stakeholder และ Customer ในการด าเนิ น งานพั ฒ นากฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ คณะกรรมการสาธารณสุ ข
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พบว่า ระดับความพึ่งพอใจในการดาเนินการพัฒนากฎหมาย
ระดับมากที่สุดร้อยละ 70 ระดับมากที่สุดร้อยละ 20.52 และระดับน้อยร้อยละ 9.48
ส่วนที่ 2 Stakeholder และ Customer ในการดาเนินงานขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และศูนย์อนามัย) คณะกรรมการสาธารณสุข
(คสธ.) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 คณะ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (คสก.) ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบข้อหารือการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ระดับมากที่สุดร้อยละ 70.11 ระดับมากร้อยละ 18.78
ระดับน้อยร้อยละ 11.11
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อคู่มือ และสื่อ Infographics ได้แก่
2.1 หนังสือ พบว่า ระดับมากที่สุดร้อยละ 26.66 ระดับมากร้อยละ 48 และระดับน้อยร้อยละ 25.34
2.2 สื่อ Infographics พบว่า ระดับมากที่สุดร้อยละ 38 ระดับมากร้อยละ 50 และระดับน้อยร้อยละ 12
3. ผลการประเมินความเห็นต่อโปรแกรมตรวจสอบสถานการณ์อุทธรณ์ พบว่า เห็นด้วยร้อยละ 93.33 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 6.67
. ปัจจัยความสาเร็จตามแผนพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดยนาหลักการของ PIRAB มากาหนดมาตรการในดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จดังนี้
P = Partnership I = Investment R = Regulation A = Advocacy B = Building Capacity
P : ใช้กลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย
I : พัฒนาระบบการติดตามผล/ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผน
R : ใช้กลไกคณะกรรมการตามกฎหมายในการควบคุม กากับ การดาเนินงาน

A : ประสานความร่วมมือและมีการสื่อสารการดาเนินงานตามแผนผ่านคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (EnH และ LAW) ผ่านรูปแบบ/ช่องทางที่หลากหลาย
เช่น Social Media, ประชุมชี้แจง , หนังสือราชการ ฯลฯ
B : สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ให้คาแนะนา (Coaching)

5. ปัญหาอุปสรรค
1. คณะกรรมการตามกฎหมายดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
2. มีการเปลี่ยนผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง และขาดการส่งต่อข้อมูลการประชุมทาให้การดาเนินงานค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผน
3. แผนพัฒนากฎหมายไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย/แผนปฏิบัติประจาปีงบประมาณ
4. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุขล่าช้า จึงส่งผลให้การดาเนินการพัฒนากฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขไม่สามารถดาเนินการได้
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุขครบวาระการดารงตาแหน่ง จึงส่งผลให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการไม่สามารถดาเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายได้
6. ข้อมูลด้านวิชาการที่ใช้ในการยกร่างกฎหมายบางประเด็นต้องใช้การศึกษา วิจัย และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งผลให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน โดยบางประเด็นต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
7. รูปแบบการร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อกาหนดรายละเอียดด้านวิชาการมีความหลากหลาย
จึงส่งผลให้การพิจารณาล่าช้า
8. ดาเนินงานตามมติของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง
9. ขาดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเข้าถึงง่ายทันต่อสถานการณ์ เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และบังคับใช้กฎหมาย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลผลกระทบในพื้นที่ เป็นต้น
10. ขาดระบบเฝ้าระวังโดยประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องจริงจัง

6. ข้อเสนอแนะ
1. ฝ่ายเลขานุการฯร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขกาหนดแผนการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
2. จัดทาหนังสือขอให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อผู้แทนหลักและผู้แทนสารอง กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ เพื่อให้การประสานและส่ ง
ต่อข้อมูลการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ฝ่ายเลขานุการประสานแผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติกับฝ่ายวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการกฎหมายให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและสถานการณ์ความจาเป็นเร่งด่วนต่อการออกกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเสนอ
ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขและผู้บริหารกรมอนามัย
4. ฝ่ ายเลขานุ การดาเนิ นการในกระบวนการสรรหาและคัดเลื อกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายใน 2 เดือนก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีความต่อเนื่อง
5. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แจ้งกรอบการนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจน
พร้อมทั้งข้อมูลวิชาการเชิงลึกประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
6. กาหนดแบบคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. จัดทาแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารการขับเคลื่อนฯ และเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
เพื่อให้มีมติเห็นชอบและมีหนังสือแจ้ง คสจ.ทุกจังหวัดดาเนินการตามแผน
8. พัฒนาโปรแกรมการกากับติดตามรายงานผลการดาเนินงานในการบังคับใช้กฎหมายที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั่วประเทศแบบ online เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์
9. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่

