การวิเคราะห์ Gap และผลกระทบ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การคาดการณ์
และการแก้ไขปัญหาของงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีกลไกในการดาเนินงานผ่าน
คณะกรรมการตามกฎหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและด้าน
กฎหมาย ซึ่ งมี หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งภายในกระทรวงและนอกกระทรวง ได้แก่ ส านั กอนามั ยสิ่ งแวดล้ อม ส านั ก
สุ ขาภิ บาลอาหารและน้ า กองประเมิน ผลกระทบต่อสุ ขภาพ และศูน ย์บ ริห ารกฎหมายสาธารณสุ ข รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก รายละเอียดดังนี้
การพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีกลไกในการดาเนิน งานผ่านกลไกของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย ดังนี้
1. คณะอนุ กรรมการด้ านวิ ชาการ จ านวน 8 คณะ โดยมี หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ ได้แก่ ส านั กอนามั ย
สิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกกระทรวง ซึ่งมีบทบาทในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ด้านวิชาการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การ
พิจารณาอนุญาตกิจการ กาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ใน
การรับฟังความคิดเห็นจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันของประชาชน และกาหนดแนวทางการป้องกันและ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาดาเนินการยกร่างกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุข และนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในการพิจารณาร่างกฎหมายและคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
2. คณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมาย จ านวน 3 คณะ โดยมีหน่วยงานที่ รับผิ ดชอบ ได้แก่ ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข รวมทั้ งหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวง ซึ่งมีบ ทบาทในการพิจารณาร่างกฎหมายและ
คาแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุ ข ก่อนเสนอต่ อคณะกรรมการสาธารณสุ ข รวมทั้งรวบรวมข้ อมู ลและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ควบคุม กากับติดตามผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
3. คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.) ซึ่ง มีป ลัด กระทรวงสาธารณสุข เป็น ประธาน อธิบ ดีก รม
อนามัย เป็น กรรมการและเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้งหมด 14 หน่วยงาน ได้แก่
1. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 2. อธิบดีกรมควบคุมโรค 3. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 4. อธิบดีกรม
โรงงานอุต สาหกรรม 5. อธิบ ดีกรมวิช าการเกษตร 6. อธิบดีกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ 7. อธิบดีกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่น 8. อธิบ ดีกรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน 9. เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา 10. เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. ปลัด
กรุงเทพมหานคร 12. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย 14. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 4 คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข
การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีอานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ
กาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเกี่ย วกับสาธารณสุข ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ในการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และให้ คาปรึกษาแนะน าต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร และเมื่อร่างกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอานาจลงนาม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

แผนภู มิ ที่ 2 กระบวนการออกค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุ ขตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุข

การขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีกลไกในการดาเนินงานดังนี้
1. ห น่ ว ย ง า น ที ่ ร ั บ ผิ ด ช อ บ ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ห า ร ก ฎ ห ม า ย ส า ธ า ร ณ สุ ข ส า นั ก อ น า มั ย
สิ ่ ง แว ดล้ อ ม ส านั ก สุ ขาภิ บ าลอาหารและน้ า กองประเมิน ผลกระทบต่อ สุ ข ภาพ และศู น ย์อ นามั ย โดย
ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชน
2. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ กรรมการ จานวน 14 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คน มี
บทบาทหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการสาธารณสุ ขกรุ งเทพมหานคร (คสก.) ซึ่ งมี ป ลั ด กรุงเทพมหานคร เป็ น ประธาน
ผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร กรรมการ จานวน 16 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 คน มี
บทบาทหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส านั กงานสาธารณสุ ข จั งหวัด มี บ ทบาทในการกากับ ติด ตาม ประเมิน ผล และสนับ สนุ นการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานไปเป็นตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอีกทั้งบุคลาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังเป็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คาแนะนาการบังคับใช้กฎหมายแก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
5. ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ มี บ ทบาทในการก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และสนั บ สนุ น การ
ปฏิบั ติงานของหน่ วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานไปเป็นตามกฎหมาย มีการ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอีกทั้งบุคลาการสานักงานสาธารณสุขอาเภอยังเป็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และบางจังหวัดสาธารณสุขอาเภอได้ถูกกาหนดให้มี
หน้าที่ในการให้คาแนะนา 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 น
ท้ อ งถิ่ น และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ อีกทั้งบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อน
และบังคับใช้กฎหมายออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การเปรียบเทียบคดี และการ
ออกคาสั่งการทางปกครองเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน
7. ประชาชน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีส่วนในการเฝ้าระวัง และแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กลไกการขับเคลื่อนกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. . 2
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Cluster 1-6

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

Cluster
Law
:

1. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน คณะ
2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน คณะ

/

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

ประธาน : ปลัดกรุงเทพมหานคร
เลขานุการ : ผู้อานวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรรมการ จานวน 1 คน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน คน

ดังนั้นศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข มี
บทบาทหน้าที่สาคัญในการบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย กลไกและการดาเนินงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุ ข และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่ งแวดล้ อม และการส่ งเสริม สนับสนุ น รวมทั้ งให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึง ได้ทาการทบทวนสถานการณ์และข้อมูล เพื่อ
วิเคราะห์Gap และผลกระทบ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การคาดการณ์และการแก้ไขปัญหา
ของงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยใช้เครื่องมือ AAIM เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและขับเคลื่อนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ AAIM ในการวิเคราะห์ GAP งานพัฒนากฎหมายและงานขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

งานพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
Stakeholder
คณะกรรมการ
1. เสนอความเห็นต่อ
ปัญหาอุปสรรค GAP
สาธารณสุข (คสธ.) รัฐมนตรีในการกาหนด
1.มีการเปลีย่ นผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม
นโยบาย แผนงานและ
คณะกรรมการในแต่ละครั้ง และขาดการ
มาตรการ เกี่ยวกับการ
ส่งต่อข้อมูลการประชุมทาให้การ
สาธารณสุข และพิจารณาให้ ดาเนินงานค่อนข้างล่าช้า
ความเห็นในเรื่องใด ๆ
2. แผนพัฒนากฎหมายไม่เป็นไปตาม
เกี่ยวกับการสาธารณสุข
กรอบระยะเวลาของกฎหมาย/แผนปฏิบัติ
ตามที่ รัฐมนตรีมอบหมาย
การประจาปีงบประมาณ
2. ศึกษา วิเคราะห์และให้
3.คณะกรรมการสาธารณสุขดาเนินงานยัง
ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ ไม่ครอบคลุมบทบาทอานาจหน้าที่ตาม
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ได้แก่ มาตรา 10 (5) ซึง่ มีผล
ข้อบังคับและคาสั่งเกีย่ วกับ ต่อการพัฒนากฎหมาย
การสาธารณสุข
ความต้องการของคณะกรรมการ
3. ให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรี สาธารณสุข
ในการออกกฎกระทรวง และ 1. ให้มีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อราชการสส่วนท้องถิ่นใน ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการใช้ กฎหมายของ
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
พื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่
ต่อคณะกรรมการสาธารณสุข

Advocacy

Intervention

Management

1. เสนอข้อมูล /มติการประชุมใน
ประเด็นสาคัญต่อผู้บริหารกระทรวง /
กรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขับเคลื่อนเป็นนโยบาย
2. เสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ตามมาตรา
10 (5) (6) และ (6/1) ต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เสนอแนวทางการบริหารจัดการ
พัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขและ
ผู้บริหารระดับกรม

1.1 จัดทาหนังสือขอให้
หน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อ
ผู้แทนหลักและผู้แทนสารอง
กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ เพื่อให้การประสาน
และส่งต่อข้อมูลการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละครั้งเกิด
ความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จัดทาข้อมูลการให้
ความเห็นของแต่ละหน่วยงานใน
การประชุม เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินงาน
2.1 ฝ่ายเลขานุการจัดประชุม
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานด้าน
วิชาการ กรมอนามัย
กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สมาคม

1. ฝ่ายเลขานุการใน
คณะกรรมการสาธารณสุข
ดาเนินการกากับ ติดตาม
โดยการทาหนังสือ
โทรศัพท์ และผ่านทาง
ช่องทางไลน์ เพื่อ
ประสานงานและบริหาร
จัดการ
2. ฝ่ายเลขานุการใน
คณะกรรมการสาธารณสุข
ดาเนินการกากับ ติดตาม
การจัดประชุม
ปรึกษาหารือตามมาตรา
10 (5) เพื่อกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการ
สาธารณสุขกากับ ติดตาม
การดาเนินการของ

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
5. กาหนดโครงการและ
ประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ
และราชการส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
2. ให้จัดคณะกรรมการสาธารณสุขสัญจร
(เยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร)
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข/
กรมอนามัยให้การสนับสนุน
3. การบูรณาการในการทางานด้าน
วิชาการและกฎหมายภายในกรม
4. ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ

Advocacy

Intervention

Management

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย และ
สมาคมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแห่งประเทศไทย เพื่อ
หารือแนวทางการดาเนินงาน
ตามมาตรา 10 (5) และ
นาเสนอคณะกรรมการ
สาธารณสุขต่อไป
2.2 ฝ่ายเลขานุการฯร่วมกับ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กาหนดแผนการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุข
3. ฝ่ายเลขานุการประสาน
แผนการออกกฎหมายระดับอนุ
บัญญัติกับฝ่ายวิชาการสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทา
แผนบริหารจัดการกฎหมายให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และสถานการณ์ความจาเป็น
เร่งด่วนต่อการออกกฎหมายให้

คณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
4. ฝ่ายเลขานุการใน
คณะกรรมการสาธารณสุข
ดาเนินการกากับ ติดตาม
ให้เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุข
5. กากับ ติดตามการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมาย โดยใช้กลไก
Cluster law

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ
จานวน 8 คณะ
(โดยมีหน่วยงาน
ภายในกระทรวง
และนอกกระทรวง
ซึ่งมีสานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม สานัก
สุขาภิบาลอาหาร
และน้า กอง
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ รวมทั้ง
ศูนย์บริหาร
กฎหมาย
สาธารณสุข เป็น
กรรมการและ
เลขานุการ)

บทบาทหน้าที่

1) จั ด ท าแผ นป ฏิ บั ติ การ
ดาเนินงาน
2) พิ จารณาก าหนดหลั กเกณฑ์
วิ ธี การและมาตรการที่ เป็ น
รายละเอี ยดทางด้ านเทคนิ ค
วิชาการ เพื่อยกร่างกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ห รื อ ค า แ น ะ น า ข อ ง
คณะกรรมการสาธารณสุข
3) จั ดท าแนวทาง และก ากั บ
ติดตาม รวมทั้งประเมินผลการ
ดาเนินงานตามกฎหมายระดับ
อนุ บั ญ ญั ติ ห รื อ ค าแนะของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข
ตาม ที่ คณ ะอนุ กรรมการ
กาหนด
(4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

ปัญหาอุปสรรค GAP
1.มีการเปลีย่ นผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในแต่ละครั้ง และขาดการ
ส่งต่อข้อมูลการประชุมทาให้การ
ดาเนินงานค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผน
2. ข้อมูลที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ
อาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากบาง
เรื่องต้องใช้ข้อมูลวิชาการเชิงลึก
3. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสาธารณสุขล่าช้า จึงส่งผล
ให้การดาเนินการพัฒนากฎมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขไม่สามารถดาเนินการได้
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสาธารณสุขครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง จึงส่งผลให้
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายได้
5. ข้อมูลด้านวิชาการที่ใช้ในการยกร่าง

Advocacy

Intervention

Management

1. เสนอข้อมูล /มติการประชุมใน
ประเด็นสาคัญต่อผู้บริหารกระทรวง /
กรม เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบาย (1)
2. ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการให้ทราบ
ถึงแหล่งศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (2)
3. เสนอข้อมูลการครบวาระการดารง
ตาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสาธารณสุข ก่อน 2
เดือนต่อผู้บริหารกรม (3-4)
4. เสนอผลการดาเนินงานและ ปัญหา
การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์ฯ ต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข (5-6)
5. เสนอรูปแบบร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขต่อผู้บริหาร
กรมและเสนอต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข เพื่อพิจารณา (6)

ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปเสนอต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุขและ
ผู้บริหารกรมอนามัย
1.1 จัดทาหนังสือขอให้
หน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อ
ผู้แทนหลักและผู้แทนสารอง
กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ เพื่อให้การประสาน
และส่งต่อข้อมูลการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละครั้งเกิด
ความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จัดทาข้อมูลการให้
ความเห็นของแต่ละหน่วยงาน
ของแต่ละครั้งในการประชุม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน
2. ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่าง
กฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แจ้งกรอบการนาเสนอข้อมูล

1. กากับ ติดตาม โดยการ
ทาหนังสือ โทรศัพท์ และ
ผ่านทางช่องทางไลน์ เพื่อ
ประสานงานและบริหาร
จัดการ
2. คณะกรรมการ
สาธารณสุขกากับ ติดตาม
การดาเนินการของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ร่างกฎหมายระดับอนุ
บัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
3. เลขานุการใน
คณะกรรมการสาธารณสุข
กากับ ติดตามกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
โดยดาเนินการเกี่ยวกับประเด็น
ดังนี้
1. สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
จานวน 2 คณะ
2. กิ จการที่ เป็ นอั นตรายต่ อ
สุขภาพ จานวน 3 คณะ
3. ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่ ส ะสมอาหาร
จานวน 1 คณะ
4. การพิจารณาอนุญาตกิจการ
กาหนดประเภทหรือขนาดของ
กิ จการก่ อนการพิ จารณาออก
ใบอนุ ญาตและหลั ก เกณฑ์ ใน
การรับฟังความคิดเห็น จานวน 1
คณะ
5. กาหนดแนวทางการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน
จานวน 1 คณะ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
กฎหมายบางประเด็นต้องใช้การศึกษา
วิจัย และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งผลให้การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผน โดยบางประเด็นต้องลง
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
6. รูปแบบการร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขของ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อ
กาหนดรายละเอียดด้านวิชาการมีความ
หลากหลาย จึงส่งผลให้การพิจารณาล่าช้า
ความต้องการ
1. รูปแบบโครงสร้างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
2. กรอบการนาเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขต้อ
ชัดเจน เพื่อให้คณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการจัดทาข้อมูลนาเสนอ
คณะกรรมการสาธารณสุขได้อย่างตรง
ประเด็น
3. คณะอนุกรรมการขาดความคล่องตัวใน
การดาเนินการ เนื่องจากมีประเด็นที่ต้อง

Advocacy

Intervention

Management

6. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุข (ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข) กาหนดแผนคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขนาเสนอ
คณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณา (6)

เพิ่มเติมที่ชัดเจน พร้อมทั้งข้อมูล
วิชาการเชิงลึกประกอบการ
พิจารณาร่างกฎหมายระดับอนุ
บัญญัติและร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขต่อ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
(1,5)
3. ฝ่ายเลขานุการดาเนินการใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 2
เดือนก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสาธารณสุข
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
มีความต่อเนื่อง (2-3)
4. คณะกรรมการสาธารณสุขมี
มติเห็นชอบในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็น 2
คณะ เพื่อการดาเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (4)
ได้แก่

4. กากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุข
5. แจ้งเวียนแบบ
คาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
ให้คณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการ จานวน 8 คณะ
6. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุข
(ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข) ตรวจสอบ
แบบและรายละเอียดของ
กฎหมายและคาแนะนา
ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขก่อนเสนอ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองร่าง
กฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติ
และร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยการ

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

พิจารณาแตกต่างกัน

1. ีข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัยและ
ทันต่อสถานการณ์
๒. มีรูปแบบการร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน
๓. มีกรอบการนาเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขต้องชัดเจน
เพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
จัดทาข้อมูลนาเสนอคณะกรรมการ
สาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
๔. ความคล่องตัวคณะอนุกรรมการ
โดยการมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และครอคลุมประเด็นวิชาการที่
ต้องการนกร่างเป็นหมายเพื่อป้องกัน
การซ้าซ้อนขององค์คณะ
1.คณะอนุกรรมการพิจารณา

ปัญหาอุปสรรค GAP

Management

1. คณะอนุกรรมการในการ
สาธารณสุข
จัดการสิ่งปฏิกูล
2. คณะอนุกรรมการในการ
จัดการมูลฝอย
5. กาหนดแบบคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน (5)

ปัจจัยความสาเร็จ

คณะอนุกรรมการ

Intervention

1. เสนอข้อมูล /มติการประชุมใน

1.1 จัดทาหนังสือขอให้

1. กากับ ติดตาม โดยการ

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
ด้านกฎหมาย
จานวน คณะ
(โดยมีหน่วยงาน
ภายในกระทรวง
และนอกกระทรวง
ซึ่งมีศูนย์บริหาร
กฎหมาย
สาธารณสุข เป็น
กรรมการและ
เลขานุการ)

บทบาทหน้าที่
กลั่นกรองร่างกฎหมาย ระดับอนุ
บัญญัติและร่างคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุขตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมี
บทบาทหน้าที่
1.พิจารณากลั่นกรองร่าง
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ และ
ร่างคาแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุขที่
คณะอนุกรรมการยกร่างแต่ละ
คณะเสนอก่อนนาเข้า สูก่ าร
พิจารณาของคณะกรรมการ
สาธารณสุข
2.ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย
2.คณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่า

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
1.มีการเปลีย่ นผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในแต่ละครั้ง และขาดการ
ส่งต่อข้อมูลการประชุมทาให้การ
ดาเนินงานค่อนข้างไม่เป็นไปตามแผน
2. การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสาธารณสุขซึ่งทาหน้าที่เป็น
ประธานในคณะอนุกรรมการล่าช้า จึง
ส่งผลให้การดาเนินการพัฒนากฎมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผน
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสาธารณสุขครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง จึงส่งผลให้
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายได้

4. คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขขาดการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ

Advocacy
ประเด็นสาคัญต่อผู้บริหารกระทรวง /
กรม เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบาย (1)
2. เสนอข้อมูลการครบวาระการดารง
ตาแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสาธารณสุข ก่อนภายใน
2 เดือนต่อผู้บริหาร กรมอนามัย (1)

Intervention

หน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อ
ผู้แทนหลักและผู้แทนสารอง
กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ เพื่อให้การประสาน
และส่งต่อข้อมูลการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละครั้งเกิด
ความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 จัดทาข้อมูลการให้
ความเห็นของแต่ละหน่วยงานใน
การประชุม เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินงาน
2. ฝ่ายเลขานุการดาเนินการใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 2
เดือนก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสาธารณสุข
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาตาม
3. เสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของ
มีความต่อเนื่อง (2-3)
คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลือ่ นการ 3. ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการ
และขับเคลื่อนการปฏิบัตติ าม

Management
ทาหนังสือ โทรศัพท์ และ
ผ่านทางช่องทางไลน์ เพื่อ
ประสานงานและบริหาร
จัดการ
2. คณะกรรมการสาธารณสุข
กากับ ติดตามกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง
3. คณะกรรมการสาธารณสุข
กากับ ติดตาม การ
ดาเนินการของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
4. ฝ่ายเลขานุการฯ ใน
คณะกรรมการสาธาณสุข
ที่นาเข้าเป็นวาระเพื่อ
ทราบ/เพื่อพิจารณาเป็น
วาระประจา

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
ด้วยการสาธารณสุขเพื่อ
จัดทาข้อเสนอต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขในการพิจารณา
กาหนดแนวทางมาตรการ
ใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบตั ิการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข
2. ควบคุม กากับ ติดตามผล
การดาเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
3. พิจารณากาหนดแนว
ทางการดาเนินการใดๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัตกิ ารตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ตามที่
สมควร
4. ออกคาสั่งเป็นหนังสือ
เรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขเพื่อจัดทาข้อเสนอต่อ
สาธารณสุข เพื่อนาสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการสาธารณสุขในการพิจารณา
กาหนดแนวทางมาตรการใด ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ความต้องการ
1. ต้ อ งการให้ มี ฐ านข้ อ มู ล วิ ช าการที่
สนับสนุนการนามากาหนดเป็นกฎหมาย
แ ล ะค าแ น ะ น าข องค ณ ะ ก รรม ก าร
สาธารณสุข
2. ต้ อ งการให้ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมิ น ผลหลั ก เกณฑ์ มาตรการด้ า น
วิชาการที่นามากาหนดเป็นกฎหมาย เพื่อ
นามาประเมินข้อมูลด้านวิชาการที่ นามา
ก าหนดเป็ นกฎ หมาย และน าข้ อ มู ล
ดั ง ก ล่ า ว ม า พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ให้ มี
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับพื้นที่
มากขึ้น

Intervention
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อจัดทา
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุขในการพิจารณา
กาหนดแนวทางมาตรการใด ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
ใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการจัดทา
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขใน
การยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
มีบทบาท หน้าที่
1. จัดทาแผนปฏิบัติการการ
ดาเนินงานกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการ
กาหนดยกเว้นอัตรา
ค่าธรรมเนียม
3. ดาเนินการยกร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการยกเว้น

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
ปัจจัยความสาเร็จ

1. สนับสนุนแนวทางในการดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2 . กฎ ห มายและค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ขที่ ทั นต่ อ
สถานการณ์ และตอบสนองความต้องการ
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและ
ประชาชนในพื้นที่
๓. มีการนาเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อ
ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาและกาหนดมาตรการ
รองรับ
4.มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การทางานของคณะกรรมการด้านวิชาการ
เพื่ อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาพั ฒ นาการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความ

Advocacy

Intervention

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข รวมทั้ง
จัดทาคาชี้แจงตามหลักเกณฑ์ใน
การตรวจสอบความจาเป็นในการ
ตรากฎหมาย
4. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่
คณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

Management

1.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจและวางระบบ/กลไกการ
ขับเคลื่อนงานกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสุข เช่น คณะกรรมการด้าน
วิชาการ คณะกรรมการด้านกฎหมาย
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาล

1.สร้างระบบ/กลไกการ
ขับเคลื่อนงานกฎหมายว่าด้วย
สาธารณสุข
2.กาหนดแผนการขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
แบบบูรณาการ
๓.ทาบันทึกข้อตกลง (MOU)
กับกรมส่งเสริมการปกครอง

กากับ ติดตาม การ
ดาเนินการของ
คณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขโดย
คณะกรรมการสาธารณสุข

เหมาะสมมากขึ้น
5.มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
หลักเกณฑ์ มาตรการด้านวิชาการที่นามา
กาหนดเป็ นกฎหมาย เพื่อน ามาประเมิ น
ข้ อ มู ล ด้ า นวิ ช าการที่ น ามาก าหนดเป็ น
กฎหมาย และนาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
กฎหมายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความ
เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น

งานขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หน่วยงานที่
-ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์
ปัญหาอุปสรรค/GAP
รับผิดชอบ
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1.ความรู้ความเข้าใจในตัวกฎหมายไม่
(ศูนย์บริหาร
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงาน
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วย
กฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
การสาธารณสุข
สาธารณสุข สานัก สาธารณสุข
๒.ในบางหน่วยงาน ผู้ออกกฎหมายกับผู้
อนามัยสิ่งแวดล้อม - เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา ขับเคลื่อนงานกฎหมายเป็นคนละกลุ่มงาน
สานักสุขาภิบาล
กับองค์กรปกครองส่วน
กันทาให้ไม่เกิดความคล่องตัว
อาหารและน้า
ท้องถิ่น สานักงาน
๓.ขาดการกาหนดบทบาทหรือกลไกการ

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
และศูนย์อนามัย)

บทบาทหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
ขับเคลื่อนงานกฎหมายที่ชัดเจน การ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ
และตรงตามเจตนารมณ์
4. ขาดการวางแผนการทางานขับเคลื่อน
กฎหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5.ขาดการประเมินผลเมื่อนากฎหมายไป
บังคับใช้แล้ว
6.การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
รวมถึงยังแยกส่วน ไม่เป็นระบบและ
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
7. การใช้ประโยชน์จากกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุขและ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น คณะกรรมการ
สาธารณสุขยังไม่มมี ติมอบหมายงานไปยัง
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ให้ขับเคลื่อนกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข หรือคณะกรรมการ
สาธารณสุขมีมติมอบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ให้บรรจุหลักสูตรอบรม
ตามกฎหมายเป็นหลักสูตรในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

Advocacy

Intervention

อาหารและน้า
2.เสนอวาระการติดตามงานการ
ขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเป็นวาระประจาในการ
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดโดยให้มีมติเห็นชอบในการ
กาหนดดังกล่าว

ท้องถิ่นในการร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนงานกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
4.กาหนดวาระการติดตามงาน
การขับเคลื่อนและบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เป็นวาระประจาในการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

1. นาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์การ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ตามมาตรา
10 (6) และ (6/1) ต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข เพื่อนาสู่การปฏิบัติ

1. ให้คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการบังใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในพื้นที่

Management

ความต้องการ
1.มีเวทีพูดคุยระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการกาหนดเป้าหมายในการ
ทางานร่วมกัน และวางแผนขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขทุกฉบับ
2.ใช้กลไกของคณะกรรมการสาธารณสุข
ให้มีมติมอบหมายงานไปยังคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ให้ขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ปัจจัยความสาเร็จ
ใช้กลไกของคณะกรรมการสาธารณสุข
และคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดใน
การขับเคลื่อนกฎหมาย และสั่งการไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมาย
คณะกรรมการ
สาธารณสุข
(คสธ.)

1. ควบคุม สอดส่องการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่มีอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อ

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. การดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขยังไม่เป็นไปตามบทบาท
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ มาตรา
10 (6) และ (6/1) ซึ่งมีผลต่อการ

กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อน

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
รายงานต่อรัฐมนตรี
2. ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินการของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และ ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้
3. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น
อานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
ขับเคลื่อนกฎหมาย
ความต้องการ

1. ต้องการให้มีข้อมูลการประเมินผลการ
บังคับใช้กฎหมาย ปัญหา อุปสรรคในการ
ใช้ กฎหมายของพื้ นที่ พร้ อมทั้ งเสนอ
แ น ว ท า งก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห า ต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุข
2. ต้ องการให้ จั ดคณ ะกรรมการ
สาธารณสุ ขสั ญ จร (เยี่ ยมเสริ มพลั ง
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
กรุงเทพมหานคร)
3. ต้องการให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข

Advocacy

Intervention

Management

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารและ
ว่าด้วยการสาธารณสุข
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติ าม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สาธารณสุขต่อไป
2. กาหนดให้มีวาระประจาใน
การรายงานการประเมินผลการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขในพื้นที่
3. ฝ่ายเลขานุการฯร่วมกับ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กาหนดแผนการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุข

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

Management

1. แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทย
โดยผ่านคณะกรรมการสาธารณสุข
เพื่อให้ทราบรายงานสถานการณ์ ผลการ
ดาเนินงานของ คสจ. และขอความ
ร่วมมือกากับและให้การสนับสนุนผู้ว่า

1. จัดทาแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของ คสจ. เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารการ
ขับเคลื่อนฯ และเสนอต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุข

1. ประเด็น คสจ.ถูกบรรจุ
เป็นประเด็นการตรวจ
ราชการภายใต้ประเด็น
ตัวชี้วัดเรื่องจังหวัดมีระบบ
จัดการปัจจัยเสี่ยง ด้าน

2. นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข/
กรมอนามัยให้การสนับสนุน
3. การบูรณาการในการทางานด้าน
วิชาการและกฎหมายภายในกรม
4. ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ
Best practice
การขับเคลื่อนงานของพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านกลไก
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ
สาธารณสุข
จังหวัด
(ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ประธาน

- ดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน และมาตรการตาม
มาตรา 10 (1)
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่า

ปัญหาอุปสรรค GAP
1. การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด
หรือมีการเกษียณอายุราชการ โยกย้ายทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ขาดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

อัยการจังหวัด ปลัด
จังหวัด เกษตร
จังหวัด ผู้บังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัด
ผู้อานวยการ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด ปศุสัตว์
จังหวัด
โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด และนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
นายกเทศมนตรี
นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

ด้วยการสาธารณสุขตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย
- ให้ความเห็นแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และให้คาปรึกษา
หรือสนับสนุนราชการส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่
คณะกรรมการกาหนด
- ประสานงาน สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินการของส่วนราชการ
และราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องตามโครงการที่
คณะกรรมการกาหนด โดย
คานึงถึงหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย
- สอดส่องหรือกากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่มีอานาจหน้าที่ในการ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
2.ดาเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครยังไม่ต่อเนื่อง
3. ขาดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเข้าถึง
ง่ายทันต่อสถานการณ์ เช่น
ข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้กฎหมาย
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
ผลกระทบในพื้นที่ เป็นต้น
4. ขาดระบบเฝ้าระวังโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องจริงจัง
ความต้องการ

1. ต้ อ งการให้ มี ก ารออกแบบการ
พั ฒ น าศั ก ยภ าพ บุ ค ล ากร แล ะ
สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้
ให้ หลากหลาย เช่น การจัดให้ มีพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ จัด
ให้มีเวทีการถอดบทเรียนทุกปี ผลักดัน
ให้ สถานศึกษาเป็ นผู้ จัดอบรม พัฒ นา

Advocacy

Intervention

Management

ราชการจังหวัด ในฐานะประธาน คสจ.
ให้มีการผลักดันขับเคลื่อนประเด็นงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใน
พื้นที่
2. นาเสนอผลจากการวิเคราะห์ปญ
ั หา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ คสจ. /
ผลการดาเนินของ คสจ.ต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุข
3. มีการชี้แจงและสื่อสารในการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของสสจ.ในการดาเนินงาน
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิม่ เติม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของ สสจ. เกีย่ วกับบทบาท
อานาจหน้าที่และการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ คสจ. และชี้แจงแนวทาง
และกลไกการดาเนินงานของฝ่าย
เลขานุการ คสจ. เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ คสจ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ดาเนินงานได้ตามอานาจหน้าที่ที่
กฎหมายกาหนดไว้
4. แจ้งต่อ นายแพทย์ สสจ. รายงานผล

เพื่อให้มีมติเห็นชอบและมี
หนังสือแจ้ง คสจ.ทุกจังหวัด
ดาเนินการตามแผน
2. จัดทาและเผยแพร่คมู่ ือแนว
ทางการปฏิบัติงานของคสจ.และ
คกก.เปรียบเทียบและ คสก.
3. จัดทาสื่อความรู้
(Infographic) อนิเมชั่นและ
เผยแพร่ทางช่องต่าง ๆ
4. พัฒนาระบบการตอบข้อ
หารือทางเว็บไซต์ ให้คาปรึกษา/
คาแนะนา/ เพิม่ ช่องทางการ
สื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น
Application ที่สามารถโต้ตอบ
ประเด็นปัญหาได้ในทันที
5. กรมอนามัย ช่วยผลักดัน
งบประมาณในการดาเนินงาน
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดในเวทีการประชุม
กระทรวงสาธารณสุข
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้
สสจ.ทีร่ ับผิดชอบงาน คสจ. ใช้
A2IM เป็นเครื่องมือในการ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. มีการกากับติดตามโดย
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขผ่านโปรแกรม
การกากับติดตามรายงาน
ผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
ภาคประชาชน
กรรมการ
นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการและ
เลขานุการ
ข้าราชการในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ )
/คณะกรรมการ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพ
ประธาน รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอง
ปลัด
กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานัก
เทศกิจ

ปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่ วกับ
การสาธารณสุขเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รณรงค์และสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
ให้ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของอธิบดีกรม
อนามัยตามมาตรา ๘/1
- ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียก
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้
ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกีย่ วข้องหรือ
วัตถุใดมาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา
- ปฎิบัติการอื่นใดตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ใหแป็น
อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดหรืออคณะกรมการ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.ต้องการให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการประชุม
รวมทั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
3. ต้องการให้ผู้บริหารจากส่วนกลาง
เข้ า เยี่ ย มเสริ ม พลั ง รายจั ง หวั ด ที่ มี
ปั ญ ห าดั งก ล่ าว เพื่ อ ก ระตุ้ น ให้
ผู้บริหารส่วนภูมิภาคเข้าใจ และช่วย
ผลักดันการดาเนินงานคณะกรรมการ
สาธารณสุข
4. ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และจัดทาฐานข้อมูลของจังหวัด เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลนาเข้าสู่ที่ประชุม
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข/
กรมอนามัยให้การสนับสนุน
2. คสจ. เป็นกลไกที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ทาให้มีการ

Advocacy

Intervention

การดาเนินงานและแจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานทางหนังสือราชการผ่าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้บริหารกรม
อนามัย/และแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง
ไลน์กรุป๊ คสจ.

ดาเนินงาน เช่น การวิเคราะห์
ภาคีเครือข่าย ประสานงานกับ
เครือข่าย เป็นต้น
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้
สสจ. เน้นการบูรณาการภาคี
เครือข่าย ผลักดัน/ขับเคลื่อน
การดาเนินงานผ่าน
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/ พชอ./สสอ.
8. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
9. สร้างกระแส สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่
ประชาชน และผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย และประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาค
ประชาชนผ่านสื่อ Social ต่างๆ
10. พัฒนาโปรแกรมการกากับ
ติดตามรายงานผลการ

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานัก หรือตามคณะกรรมการ
สิงแวดล้อม
มอบหมาย
กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ ผู้แทนกรม
ควบคุมโรค ผู้แทน
กรมปศุสตั ว์ ผู้แทน
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ผู้แทนกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมวิชาการ
เกษตร ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ผู้แทนกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผู้แทนกรม
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
ผู้แทนกรมอนามัย
ผู้แทนสานักงาน

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
กาหนดบทบาท และอานาจหน้าทีท่ ี่
ชัดเจน และมีการปรับโครงสร้างกาหนดให้
มีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สสจ.เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. มีการบูรณาการร่วมกันใน
หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. กากับติดตามโดยคณะกรรมการ
สาธารณสุข

Advocacy

Intervention
ดาเนินงานในการบังคับใช้
กฎหมายที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทั่วประเทศแบบ online เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถ
จัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อ
สถานการณ์

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

Management

ปัญหาอุปสรรค GAP
๑. ขาดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเข้าถึง
ง่ายทันต่อสถานการณ์ เช่น
ข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบ
สถานการณ์ปัญหาและการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้
กฎหมาย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๑. จัดทาและเผยแพร่คมู่ ือแนว
ทางการปฏิบัติงานของคสก.
๒.. พัฒนาระบบการตอบข้อ
หารือทางเว็บไซต์ ให้คาปรึกษา/

๑. มีการกากับติดตามโดย
คณะกรรมการสาธารณสุข
ผ่านโปรแกรมการกากับ
ติดตามรายงานผลการ

ตารวจแห่งชาติ
และผู้แทน
สานักงานอัยการ
สูงสุด กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
ภาคประชาชน
กรรมการ
ผู้อานวยการสานัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร
กรรมการและ
เลขานุการ
ข้าราชการสังกัด
กรมอนามัยและ
ข้าราชการสังกัด
สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ )
คณะกรรมการ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
(คสก.) ซึ่งมีปลัด

- ดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน และมาตรการตาม
มาตรา 10 (1)
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย
กรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน
ผู้อานวยการสานัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร
กรรมการ จานวน
16 คน และ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 4 คน

บทบาทหน้าที่
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย
- ให้ความเห็นแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และให้คาปรึกษา
หรือสนับสนุนราชการส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับแนวทางที่
คณะกรรมการกาหนด
- ประสานงาน สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินการของส่วนราชการ
และราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องตามโครงการที่
คณะกรรมการกาหนด โดย
คานึงถึงหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย
- สอดส่องหรือกากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
สถานการณ์ปัญหาและการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้กฎหมาย
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
ผลกระทบในพื้นที่ เป็นต้น
๒. ขาดระบบเฝ้าระวังโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่องจริงจัง
ความต้องการ
1.ต้องการให้ออกแบบการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และสนับสนุนองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.เพิ่ มช่ องทางการเข้ าถึ งแหล่ งความรู้ ให้
หลากหลาย เช่ น ก า ร จั ด ให้ มี พื้ น ที่
แลกเปลี่ย นเรียนรู้แบบออนไลน์ จัด ให้ มี
เวที การถอดบทเรี ย นทุ กปี ผลั ก ดั น ให้
สถานศึ กษาเป็ นผู้ จั ดอบรม พั ฒ นาสื่ อ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

Advocacy

รวมถึงข้อมูลผลกระทบในพื้นที่ต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
๒. มีการชี้แจงและสื่อสารในการประชุม
เพื่อผลักดันให้เกิดระบบเฝ้าระวังโดย
ประชาชน.ในพื้นที่
๓.ชี้แจงแนวทางและกลไกการ
ดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการ คสก.
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของ คสก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถดาเนินงานได้ตามอานาจหน้าที่
ที่กฎหมายกาหนดไว้
๔. นาเสนอข้อมูลศักยภาพและองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องที่ยัง
ต้องการการพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมายสาธารณสุขและอนามัย
3.บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถ สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการ
ดาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วย หรือหลักสูตรรองรัการแก้ไขปัญหา
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ด้ อ ย่ า ง มี ดังกล่าว

ประสิทธิภาพ และสามารถแนะนาหรือ
เป็ นที่ ปรึ กษาด้ านกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุขให้กับบุคคลอื่นได้

Intervention

Management

คาแนะนา/ เพิม่ ช่องทางการ
สื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น
Application ที่สามารถโต้ตอบ
ประเด็นปัญหาได้ในทันที
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
๔. สร้างกระแส สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่
ประชาชน และผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย และประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาค
ประชาชนผ่านสื่อ Social ต่างๆ
๕. พัฒนาโปรแกรมการกากับ
ติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานในการบังคับใช้
กฎหมายที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทั่วประเทศแบบ online เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถ

ดาเนินงานของ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
๒..ให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครต่อ
คณะกรรมการสาธารณสุข
ในทุก 3 เดือน

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
ที่มีอานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่ วกับ
การสาธารณสุขเพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รณรงค์และสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
ให้ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของอธิบดีกรม
อนามัยตามมาตรา ๘/1
- ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียก
ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้
ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกีย่ วข้องหรือ
วัตถุใดมาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา
- ปฎิบัติการอื่นใดตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ใหแป็น
อานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสาธารณสุข

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
ปัจจัยความสาเร็จ
1. บ ิ ห ของ ุ ง พให ส บั ส ุ
๒. ี บ ณ
ด ิ ง
ขับ คลื่อ ง ต ฎห ยว่ ดวย
ส ธ ณสุข ะหว่ ง อ ยั บั
ุง พ ห ค
3.ฐ ขอ ลง อ ยั สิ่ ง วดลอ ขต
ือง
4.ฐ ขอ ล บังคับใช ฎห ย
ส ธ ณสุข
5. กากับติดตามโดยคณะกรรมการ
สาธารณสุข

Advocacy

Intervention
จัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อ
สถานการณ์

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

จังหวัดหรืออคณะกรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
หรือตามคณะกรรมการ
มอบหมาย
ศูนย์อนามัยที่ 1- - เป็นเจ้าพนักงาน
12 และสถาบัน
สาธารณสุขตามมาตรา ๔๔
พัฒนาสุขภาวะเขต แห่งพระราชบัญญัติการ
เมือง
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ให้คาแนะนาปรึกษาแก่
ราชการส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบในการยก
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
- เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุน
แก่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบในการปฏิบัตติ าม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข รวมทั้ง ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง และประชาชน ใน

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

Management

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยไม่ได้ถูกแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายทาให้ไม่มี
บทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
2. ในการจัดประชุมหรือการดาเนินงาน
ตามกฎหมาย เช่น ประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดการจัดอบรมการบังคับ
ใช้กฎหมาย บางจังหวัดไม่เชิญศูนย์อนามัย
เป็นพี่เลี้ยง เมื่อจัดประชุมแล้วไม่ได้แจ้ง
ความคืบหน้าทาให้ไม่
3. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการ
วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ปัญหาต่างๆและภาคีเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
4. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่มีนติ ิกรเป็นที่
ปรึกษาด้านการดาเนินงานตามกฎหมาย
๕. กรณีอุทธรณ์หนังสือจากส่วนกลางถึง
ศูนย์อนามัยล่าช้า ทาให้การลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดความล่าช้าส่งผล

1. เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขผ่านคณะกรรมการ
สาธารณสุข โดยรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอเชิง
นโยบาย มาตรการต่อส่วนกลางและ
พื้นที่
2. แจ้งต่อผูม้ ีอานาจในการกากับติดตาม
ตามกฎหมาย โดยนาเสนอผลจากการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ของ คสจ.ทาให้มีข้อมูลดาเนินงานเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารการ
ขับเคลื่อนฯและคณะกรรมการ
สาธารณสุข
3. แจ้งต่อ ผอ. ศอ.1-12 และผอ.สสม.
รายงานผลการดาเนินงานและแจ้งแนว
ทางการปฏิบัติงานทางหนังสือราชการ
ผ่านผู้บริหารกรมอนามัย/และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ไลน์กรุ๊ป คสจ.
และ Line Group กฎหมายกรมอนามัย

1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้
ศอ.ที่ 1-12 และสสม.
ใช้ A2IM เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานด้านกฎหมายของ
กรมอนามัย เช่น การวิเคราะห์
ภาคีเครือข่าย ประสานงานกับ
เครือข่าย เป็นต้น
2. สนับสนุนเงินงบประมาณใน
การลงพื้นที่
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ศอ. และ
สสม.
เน้นการบูรณาการภาคีเครือข่าย
ผลักดัน/ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานผ่านคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/ พชอ.
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน
และพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่

1. กากับติดตามโดยการ
ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขตามตัวชี้วัด
2. มีการกากับติดตามโดย
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขผ่านโปรแกรม
การกากับติดตามรายงาน
ผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข
- สนับสนุนองค์ความรูด้ ้าน
วิชาการและให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน/การปฏิบตั ิงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
ต่อกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
๖. ภาระงานมาก ตัวชี้วัดมาก และถูก
กาหนดโดยส่วนกลางซึ่งบางครั้งยังไม่ตอบ
โจทย์การจัดการปัญหาในบางพื้นที่
๗. นิติกรทีร่ ับผิดชอบงานกฎหมาย มี
อัตราการเข้า-ออกค่อนข้าวบ่อยเนือ่ งจาก
เนื่องจากนิติกรเป็นพนักงานราชการ เมื่อ
ได้บรรจุข้าราชการที่อื่นจึงลาออก ทาให้
งานด้านกฎหมายขาดผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์
ความต้องการ
- สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์
- เพิ่มความรวดเร็วในการชี้แจง ถ่ายทอด
แนวทางการดาเนินงานให้ชัดเจน
ปัจจัยความสาเร็จ
๑. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยมีความรู้
ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. จัดทาระบบการ Coaching เพื่อความ
ต่อเนื่องในการทางาน

Advocacy

Intervention

4. มีการชี้แจงและสื่อสารในการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัย เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ร่วมหารือกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน ทาความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยในการดาเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของ สสอ.และอปท. ในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ได้

5. สร้างกระแส สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่
ประชาชน และผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย และประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาค
ประชาชนผ่านสื่อ Social ต่างๆ
6. พัฒนาโปรแกรมการกากับ
ติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานในการบังคับใช้
กฎหมายที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทั่วประเทศแบบ online เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถ
จัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันต่อ
สถานการณ์
7. มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้มี
การกาหนดตัวชี้วัดโดยพื้นที่
กาหนดตัวชี้วัดเองให้สอดคล้อง
นโยบายประเทศ กระทรวง และ
ปัญหาของพื้นที่ ซึ่งควรวัดที่

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
๓. การมีโครงสร้างกลุม่ งาน หรือ
ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายที่ชัดเจนในศูนย์
อนามัย
๔.แต่งตั้งจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยให้เป็น
คณะกรรมการตามกฎหมายเพื่อเพิ่ม
บทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
5. มีระบบฐานข้อมูลงานกฎหมายและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อเป้นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการดาเนินขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๖. การกาหนดให้งานกฎหมายเป็นตัวชี้วัด
ระดับกรมที่ถ่ายลงสู่ศูนย์อนามัย
๗. ีvdo conference ะหว่ ง ศ ย์
อ ยั ละส่ว ล ง พื่อ ึ ษ ห ื อใ
ะ ด ัญห บังคับใช ฎห ย ุ ๆ
๓ ดือ

Advocacy

Intervention
Outcome ไม่ใช่วัดที่ Process
ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุนและมี
ส่วนร่วม โดยเน้นที่การออกแบบ
ระบบ
8. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย ปรับรูปแบบการ
บริหารงานโดยเน้นการกระจาย
อานาจลงสู่พื้นที่ ศอ. และสสจ.
กระจายทรัพยากร คน เงิน ของ
ลงพื้นที่ ส่วนกลางต้องลดคน
เงิน ของ ปรับบทบาทการ
ดาเนินงานที่เน้นการออกแบบ
ระบบ กากับติดตาม โดยใช้
เทคโนโลยี
9. ข้อเสนอเชิงนโยบายการ
วางแผนอัตรากาลังคนเพื่อ
ป้องกันพนักงานราชการลาออก
ไปบรรจุราชการ
โดยเสนอให้แก้ไขกฎหมาย/
ระเบียบในการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง ถ้าจะมีนโยบายลด
ข้าราชการ ดังนั้นหากมีตาแหน่ง

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

Management

ข้าราชการว่างจากการเกษียณ
หรือลาออกให้บรรจุใหม่เป็น
พนักงานราชการเท่านั้น ไม่ควร
เปิดสอบบรรจุข้าราชการเพิม่
และควรปรับสวัสดิการพนักงาน
ราชการและข้าราชการให้เท่า
เทียม ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้า
ในสายอาชีพราชการ

Customer
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- มีบทบาทอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ช่ การจัดการ
สิ่งปฎิกูลมูลฝอย ฯลฯ
- เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามมาตรา ๔๔

ปัญหาอุปสรรค GAP
1. อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. ขาดองค์ความรูด้ ้านวิชาการในการ
จัดการเหตุราคาญและการกากับ ควบคุม
ด้านสุขลักษณะการประกอบกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข

1. แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย โดย
นาเสนอผ่านคณะกรรมการสาธารณสุข
เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขกับ
กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน
งบประมาณไปยัง อปท. และสนับสนุน
ให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/
กฎหมาย ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
คณะกรรมการสาธารณสุข ให้มี
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มี

กากับติดตามผ่านกลไก
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการตาม
กฎหมาย

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
๓. ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
๔. ขาดการบูรณาการระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งปฏิกูล ละ
ลฝอย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
๕. ขาดแคลนงบประมาณในการขับเคลื่อน
และบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสร้าง
ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
๖. ปัญหาการเมือง/ ในพื้นที่บางแห่ง
ปชช.ต่อต้านการสร้างระบบกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย และบางแห่งมีปญ
ั หาคือไม่
มีพื้นที่สาหรับการสร้างระบบ
ความต้องการ
- เสนอให้ออกกฎหมายที่มีความเหมาะสม
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้
- จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพให้แก่

Advocacy

Intervention

แบบศูนย์รวมในภาพของจังหวัด
2. แจ้งข้อมูลและขอความร่วมมือไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
คสจ. เพื่อสนับสนุนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
3. สื่อสารสร้างความรอบรู้ ปชช. เพื่อให้
ปชช.รู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย รู้จกั
ปกป้องสิทธิตนเองและมีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่

ความทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
กฎหมายที่เกีย่ วกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยควรรวมเป็น
ฉบับเดียวกัน เนื่องจากเกิด
ปัญหาและความยุ่งยากในทาง
ปฏิบัติสาหรับ อปท./เสนอ
มาตรการให้กระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนงบประมาณไปยัง
อปท. และสนับสนุนให้มีการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบศูนย์รวมในภาพของจังหวัด
2. เสนอต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข ปรับปรุงบทบัญญัติ
กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้
จริง โดยต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นให้ครอบคลุมผู้เกีย่ วข้อง
ในเรื่องนั้นๆ
3. พัฒนาระบบการให้บริการให้
คาปรึกษาด้านกฎหมายการ
สาธารณสุขและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พัฒนาสื่อให้ความรู้/คูม่ ือแนวทางปฏิบัติ
ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและนาไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง รวมถึง
การสนับสนุนควรมีการสนับสนุนไปยัง
พื้นที่โดยตรง
- เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มสี ว่ นร่วม
ในการเสนอความเห็นต่อการออกกฎหมาย
/ปรับปรุงกฎหมาย
ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
ปัจจัยความสาเร็จ
1. มีการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงาน
สายอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
3. บูรณาการการดาเนินงานขับเคลื่อน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและ

Advocacy

Intervention
4. สนับสนุนคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติในการดาเนินงานตาม
กฎหมายว่าการสาธารณสุข
5. จัดทาสื่อความรู้
(Infographic) อนิเมชั่น และ
เผยแพร่ทางช่อง
ต่าง ๆ
6. พัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูป
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงทั่วประเทศ และจนท.
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว
7. การพัฒนาศักยภาพของเจ้า
พนักงานตามกฎหมายและภาคี
เครือข่าย โดยพัฒนาหลักสูตร
อบรมและขับเคลื่อนผลักดัน
สถาบันกาศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดอบรม
8. ส่งเสริมให้ อปท. สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และ

Management

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention

Management

1. แจ้งผู้นาชุมชน/ อสม.
ในการสร้างความรอบรู้ ปชช. ในชุมชน
ให้รู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดย
กรมอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุข ผลักดัน
ข้อเสนอเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ภาคีเครือข่ายในการ
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น และ
เข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีคดีความ
9. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้า
ระวังโดยภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
10. สร้างกระแส สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่
ประชาชน และผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย และประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาค
ประชาชนผ่านสื่อ Social ต่างๆ
1. กรมอนามัยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้มี อสม.เชี่ยวชาญด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนา
หลักสูตรให้ อสม. มีความรอบรู้
ด้านกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนและญาติที่เข้ารับ

กากับติดตามประเมิน
ความพึงพอใจลูกค้า ปชช.
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
ยอดวิวคนดูคลิปวิดีโอ
คิวอาร์โค้ชประเมินความ
พึงพอใจ ข้อมูลจากเว็บ
บอร์ด ข้อมูลจากการ

กระทรวงมหาดไทย

ประชาชน

- มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอย
ตามประเภทมูลฝอย ทิ้งให้
ถูกที่ ขับถ่ายและเททิ้งสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เป็น
ต้น
- มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง/แจ้ง

ปัญหาอุปสรรค/GAP
1. ปชช. ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
2. ปชช. ยังไม่เข้าถึงฐานข้อมูล
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศและระดับพื้นที่
3. ปชช. ยังขาดการมีส่วนร่วมกับ

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เมื่อพบ
ปัญหาการกระทาความผิด
ตามกฎหมายที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือ
ก่อให้เกิดเหตุราคาญ

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และยังไม่
มีระบบการเฝ้าระวังที่เป็นมาตรฐานและ
เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบทั่งประเทศ
ความต้องการ
- ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมดี ไม่มีปจั จัยที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
- เข้าถึงและได้รับบริการอันพึงได้จาก
ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะ เช่น ห้องน้าห้องส้วม สะอาด
เพียงพอ มีถังขยะสาหรับทิ้งตามประเภท
ของมูลฝอยที่เพียงพอและสะดวก
- ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตามสิทธิอันพึง
ได้จากภาครัฐ และองค์ความรู้ในการดูแล
สูขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

Advocacy

Intervention

Management

2. แจ้งสื่อสารมวลชน สื่อ Social ต่างๆ
สื่อสารสร้างความรอบรู้ ปชช. เพื่อเพิ่ม
พลังมวลชนให้ ปชช.รู้สิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมาย รูจ้ ักปกป้องสิทธิตนเองและมี
ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
3. แจ้ง อปท. คสจ. และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้
ปชช. รู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

บริการใน รพ. มีการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย การสุขาภิบาล
ร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะตาม
กฎหมาย ฯลฯ รวมทั้งนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
2. พัฒนาระบบการให้บริการ
ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายการ
สาธารณสุขและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ว
3. สนับสนุนคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติในการดาเนินงานตาม
กฎหมายว่าการสาธารณสุข/
จัดทาสื่อความรู้ (Infographic)
อนิเมชั่น และเผยแพร่ทางช่อง
ต่าง ๆ โดยประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
หรือภาคเอกชน หรือภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
จัดทาสื่อต่างๆ
4. พัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้า

ปรึกษาหารือทางโทรศัพท์
เป็นต้น

Assessment
หน่วยงาน บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่

ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ GAP
ความต้องการ ปัจจัยความสาเร็จ Best
Practice

Advocacy

Intervention
ระวังโดยภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
5. สร้างกระแส สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่
ประชาชน และผู้ประกอบการ
ให้ทราบสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย และประชาสัมพันธ์
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงอานาจหน้าที่
โดยเน้นการสร้างพลังภาค
ประชาชนผ่านสื่อ Social ต่างๆ

Management

นอกจากการใช้ AAIM ในการวิเคราะห์หา GAP เพื่อหามาตรการในการป้องกัน และลดผลกระทบ
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การคาดการณ์ และการแก้ไขปัญหาของงานพัฒนาและขับเคลื่อน
กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว เพื่อประสิทธิภาพและความครอบคลุม ผู้ดาเนินงานจึงนา
ข้อมูลสถานการณ์การดาเนินงานมาวิเคราะห์ สิ่งที่มีอยู่และดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน กับสิ่งที่คาดหวังว่าอยาก
ให้มีหรือเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการเป็น Smart law ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
การวิเคราะห์งานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
AS IS
1) กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติ

GAP

1) คณะกรรมการตามกฎหมายยังดาเนินการตาม
การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม มี อ านาจหน้ าที่ ยั งไม่ ครอบคลุ ม ได้ แก่
จานวน 47 ฉบับ ดังนี้
คณะกรรมการสาธารณสุขมีการดาเนินการตาม
1. ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2561-2562 อ าน าจ ห น้ าที่ ใน ม าต รา 1 0 ยั งไม่
จานวน 26 ฉบับ
ครอบคลุ ม ในมาตรา 10 (5) (6) และ
2. อยู่ระหว่างด าเนิ นการในปี พ.ศ. 2562 จานวน (6/1)
14 ฉบับ
2) ขาดข้ อมู ลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของ
3. ยังไม่มีความจาเป็นในต้องออก จานวน 7 ฉบับ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว
2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุ ข จ านวน 4 3) ขาดยุ ทธศาสตร์ การบริ หารจั ดการ
ฉบับ
กฎหมายของกรมอนามั ยและกฎหมาย
3) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อกฎหมายที่อยู่ใน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานกฎหมาย
ความรั บผิ ดชอบของกรมอนามั ย และกฎหมายอื่ นที่
ของกรมอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บริหาร
กรมอนามัย ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยแบ่ งออกเป็ น เข้ าร่ วม 4) Cluster law ไม่มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการกฎหมายในภาพรวมของกรม
ประชุม และชี้แจงเป็นหนังสือ
4) กลไกคณะกรรมการตามกฎหมายว่ าด้ วยการ อนามั ย (มี เ พี ย งงบประมาณ จั ด
สาธารณสุ ข เพื่ อ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ ได้ ประชุม)
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. คณะกรรมการสาธารณสุ ข (อ านาจหน้ าที่ ต าม
มาตรา 10)
2. คณะอนุกรรมการตามกฎหมาย จานวน 11 คณะ โดยแบ่ง
ออกเป็น คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ และ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 ฉบับ
3. สนั บ สนุ น ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
กฎหมายของกรมอนามัยผ่านกลไก Cluster law
5) จั ดท าแนวทางปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ค าอธิ บายราย
มาตรา/รายข้อ (เจตนารมณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
6) การด าเนิ นงานผ่ านคณะท างาน/คณะกรรมการ/งาน
บูรณาการ/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

TO BE

1) ปรั บปรุ งกฎหมายทั นต่ อสถานการณ์ และ
ศึ กษาวิ จั ยกลไกตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุขให้มี ประสิ ทธิภาพ เพื่ อพั ฒ นาให้
เทียบเท่าสากล
2) จั ดท าข้ อเสนอเชิ งนโยบายและกรอบ การ
พั ฒนาและปรั บปรุ งกฎหมายด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
3) พั ฒ นากลไกของคณะกรรมการตาม
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
4) ให้ ค ณะกรรมการตามกฎหมายเป็ น
บอร์ดในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
5) มี ระบบฐานข้อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
พั ฒนาและปรั บปรุ งกฎหมาย โดยใช้ smart
digital

6) พั ฒนาระบบติ ดตาม ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
ของกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ
7 ) ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของ
คณ ะกรรม การตาม กฎ ห ม าย ได้ แก่
คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั งหวั ด และ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรายงาน
ผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข
ในพื้ นที่ อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง ต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหาร และขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อ
เสนอคณะกรรมการสาธารณสุข

จากผลการวิเคราะห์ สามารถน ามาทาข้อเสนอข้อเสนอต่อการแก้ไขปั ญ หาและพัฒ นางานพัฒ นา
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและงานขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดังนี้
ข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
1. กาหนดแผนบริหารจัดการกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยใช้คณะกรรมการสาธารณสุข
เป็นกลไกหลัก เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด
2. สร้างกลไกการบริหารการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมาย
3. การกาหนดแผนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญั ติ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
ร่วมกับฝ่ายวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการกฎหมายแบบบูรณาการรวมทั้ง ให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและสถานการณ์ความจาเป็นเร่งด่วนต่อการ
ออกกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขและผู้บริหารกรม
อนามัย
4. กาหนดแนวทางการดาเนินการในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีความต่อเนื่อง
5. สร้างความรอบรู้ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับ
กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
1. สร้ างระบบ/กลไกการขับ เคลื่ อนงานกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุ ข และกาหนดแผนการ
ขับเคลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2. สร้างความรอบรู้ในการดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินการขับเคลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3. พั ฒ นาระบบการตอบข้อหารือทางเว็บ ไซต์ ให้ คาปรึกษา/คาแนะนา/ เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น Application ที่สามารถโต้ตอบประเด็นปัญหาได้ในทันที
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่

