บทวิเคราะห GAP

การวิเคราะห Gap เพื่อนําไปสูการแกปญหา
การดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ผานกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เปนการ
ดํ า เนิ น งานที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให ร าชการส ว นท อ งถิ่ น ได มี ก ารดํ า เนิ น งานในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในประเด็นการจัดการมูลฝอย ประกอบดวย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
ติดเชื้อ โดยมุงเนนที่การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเปนหลัก ซึ่งการดําเนินการดังกลาวภายใตหลักเกณฑตามกฎหมายจึง
ตองอาศัยกลไกสําคัญเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ ประกอบกับแหลงกําเนิดมูลฝอยติดเชื้อหลักคือ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้น นอกจากการสงเสริม สนับสนุนใหราชการสวนทองถิ่นไดมีการดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดแลว หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะโรงพยาบาลซึ่งเปนแหลงกําเนิดหรือแหลงตนทาง
ของมูลฝอยติดเชื้อจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวเกี่ยวกับสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ ตั้งแตกระบวนการคัดแยก การเก็บขน การจัดเก็บ และการกําจัด การดําเนินการดังกลาวในระดับพื้นที่จึง
ตองอาศัยกลไกที่เปนตัวกลางในการเชื่อมการดําเนินงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีบทบาทหลักในการ
บังคับใชกฎหมายและโรงพยาบาลซึ่งเปนแหลงกําเนิดของมูลฝอยติดเชื้อ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดจึงเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขในการขับเคลื่อนประเด็นงานดานการจัดการมูลฝอยในระดับ
พื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขในฐานนะหนวยงาน
สวนกลางในระดับกรมซึ่งมีหนาที่ในการใหคําปรึกษา สนับสนุน การดําเนินงานของหนวยงานในระดับพื้นที่โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จึงได
ดําเนินการวิเคราะห Gap และผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ผานมา ผานกระบวนการ
PMQA โดยไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขมุงสูกรมอนามัย 4.0 (องคกร
คุณภาพคูคุณธรรมตามแนวทาง PMQA 3 ,4) ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –
15.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมชาติ แจมจรรยา ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ทบทวน
วิเคราะห Gap และผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ผานมา โดยใชเครื่องมือ A2IM และ
PMQA ภายใตกรอบแนวดังนี้
ระบบปจจุบัน

เปาหมาย

- ราชการสวนทองถิ่นมีขอบัญญัติทองถิ่นเรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อไมครบทุกพื้นที่

- ราชการสวนทองถิ่นมีขอบัญญัติทองถิ่นเรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 60

- ราชการสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการใน
การเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดเอง
ตองใหเอกชนเปนผูดําเนินการ

- ราชการสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการ
ในการเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดเอง
ตองใหเอกชนเปนผูดําเนินการ รอยละ 60

- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถ
ดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตาม
เกณฑกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติด

- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให
เปนไปตามเกณฑกฎกระทรวงวาดวยการ

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)
การวิเคราะห Gap ใชเครื่องมือ A2IM และ PMQA

GREEN & CLEAN Hospital

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย
Stakeholder
1. ศูนยอนามัยที่
1-12 และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

- เปนเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
- ใหคําแนะนําปรึกษาแกราชการสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการยกราง
ขอบัญญัติทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
- เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนแกสาํ นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและราชการสวนทองถิ่น
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข รวมทั้ง ให
ความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
ประชาชน ในการปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
- สนับสนุนองคความรูด านวิชาการและให
คําปรึกษาดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน/การปฏิบตั ิงานตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขแกราชการสวนทองถิ่น
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และประชาชนในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปญหาอุปสรรค/GAP
1. เจาหนาที่ศูนยอนามัยไมไดถูก
แตงตั้งเปนคณะกรรมการใน
คณะกรรมการตามกฎหมายทําใหไมมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน
2. ในการจัดประชุมหรือการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย เชน ประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด การ
จัดอบรมการบังคับใชกฎหมาย บาง
จังหวัดไมเชิญศูนยอนามัยเปนพี่เลีย้ ง
เมื่อจัดประชุมแลวไมไดแจงความ
คืบหนา
3. ผูปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการ
วิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิเคราะหปญหาตางๆและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของในการปฏิบัตงิ าน
ตามกฎหมาย
4. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปน
ที่ปรึกษาดานการดําเนินงานตาม
กฎหมาย

1. เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขผาน
คณะกรรมการสาธารณสุข โดยรายงานผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอเชิงนโยบาย
มาตรการตอสวนกลางและพื้นที่
2. แจงตอผูมีอํานาจในการกํากับติดตามตามกฎหมาย
โดยนําเสนอผลจากการวิเคราะหปญ
 หาอุปสรรค
ขอเสนอแนะของ คสจ.
ตอคณะอนุกรรมการบริหารการขับเคลื่อนฯและ
คณะกรรมการสาธารณสุข
3. แจงตอ ผอ. ศอ.1-12 และผอ.สสม. รายงานผลการ
ดําเนินงานและแจงแนวทางการปฏิบัติงานทางหนังสือ
ราชการผานผูบริหารกรมอนามัย/และแจงเจาหนาที่
ผานชองทาง ไลนกรุป คสจ.และline Group
กฎหมายกรมอนามัย
4. มีการชี้แจงและสื่อสารในการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพศูนยอนามัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมหารือ
กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน ทําความเขาใจใหแก
เจาหนาที่ศูนยอนามัยในการดําเนินงาน ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

Intervention

Management

1. สงเสริมและพัฒนา
ทักษะให
ศอ.ที่ 1-12 และสสม.
ใช A2IM เปนเครื่องมือใน
การดําเนินงานดาน
กฎหมายของกรมอนามัย
เชน การวิเคราะหภาคี
เครือขาย ประสานงานกับ
เครือขาย เปนตน
2. สนับสนุนเงิน
งบประมาณในการลงพื้นที่
3. สงเสริมสนับสนุนให
ศอ.และสสม. เนนการ
บูรณาการภาคีเครือขาย
ผลักดัน/ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานผาน
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/ พชอ.
4. พัฒนาศักยภาพเจา

1. กํากับติดตามโดยการ
ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขตามตัวชี้วัด
2. มีการกํากับติดตาม
โดยคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขผาน
โปรแกรมการกํากับ
ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
5. ระเบียบเบิกจายงบประมาณไมเอื้อ
ตอการจัดอบรมภาคีเครือขายทําใหไม
สามารถในการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกลาวได
6. หนังสือจากสวนกลางถึงศูนย
อนามัยลาชา ทําใหการลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีอุทธรณ
ลาชา
7. ภาระงานมาก ตัวชี้วัดมาก และถูก
กําหนดโดยสวนกลางซึ่งบางครั้งยังไม
ตอบโจทยการจัดการปญหาในบาง
พื้นที่ และระบบการประเมินตัวชี้วัด
GREEN&CLEAN Hospital ถูก
ออกแบบโดยใหโรงพยาบาลประเมิน
ตนเอง และมีการสุม ประเมินจาก
สสจ. ศอ. และสวนกลาง ซึ่งยังอาจ
ไมไดในเชิงคุณภาพ
8. ขาดแคลนนิติกรและเจาหนาที่
รับผิดชอบงานกฎหมาย เนื่องจากนิติ
กรเปนพนักงานราชการ เมื่อไดบรรจุ
ขาราชการที่อื่นจึงลาออก ทําใหงาน

Advocacy
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ สสอ.และอปท. ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยสิง่ แวดลอมในพื้นที่ได

Intervention
พนักงานและพัฒนาระบบ
เครือขายเฝาระวังโดยภาค
ประชาชนมีสวนรวมกับ
เจาหนาที่
5. สรางกระแส สรางความ
ตระหนักใหกับเจาหนาที่
ประชาชน และ
ผูประกอบการใหทราบ
สิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ทราบถึงอํานาจหนาที่
โดยเนนการสรางพลังภาค
ประชาชนผานสื่อ Social
ตางๆ
6. พัฒนาโปรแกรมการ
กํากับติดตามรายงานผล
การดําเนินงานในการ
บังคับใชกฎหมายที่

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
ดานกฎหมายขาดผูมีความรูและ
ประสบการณ
ความตองการ
- สนับสนุนและพัฒนาองคความรูใ ห
เปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ
- เพิ่มความรวดเร็วในการชี้แจง
ถายทอดแนวทางการดําเนินงานให
ชัดเจน
ปจจัยความสําเร็จ/Best Practice
- ศอ. 5 ราชบุรี พัฒนาระบบการ
กํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ และมี
การแตงตั้งคณะทํางานบูรณาการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใน
พื้นที่

Advocacy

Intervention
เชื่อมโยงฐานขอมูลทั่ว
ประเทศแบบ online
เพื่อใหเจาหนาที่และ
ประชาชนเขาถึงขอมูล
สะดวกรวดเร็ว สามารถ
จัดการปญหาในพื้นที่ได
ทันตอสถานการณ
7. มีขอเสนอเชิงนโยบาย
ใหมีการกําหนดตัวชี้วัด
โดยพื้นที่กําหนดตัวชี้วัด
เองใหสอดคลองนโยบาย
ประเทศ กระทรวง และ
ปญหาของพื้นที่ ซึ่งควรวัด
ที่ Outcome ไมใชวัดที่
Process สวนกลางเปน
ผูสนับสนุนและมีสวนรวม
โดยเนนที่การออกแบบ
ระบบ เครื่องมือประเมิน
กํากับติดตามโดยใหมี
หนวยงานภายนอก เชน

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention
สถาบันการศึกษา หรือ
เอกชน มารวมตรวจ
ประเมิน เทียบขอมูลกับ
โรงพยาบาล และสสจ.
เปนตน
8. ขอเสนอเชิงนโยบายตอ
ผูบริหารกระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย
ปรับรูปแบบการ
บริหารงานโดยเนนการ
กระจายอํานาจลงสูพื้นที่
ศอ. และสสจ. กระจาย
ทรัพยากร คน เงิน ของ
ลงพื้นที่ สวนกลางตองลด
คน เงิน ของ ปรับบทบาท
การดําเนินงานที่เนนการ
ออกแบบระบบ กํากับ
ติดตาม โดยใชเทคโนโลยี
9. ขอเสนอเชิงนโยบาย
การวางแผนอัตรากําลังคน

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

2. คณะกรรมการ
สาธารณสุข
จังหวัด

บทบาทหนาที่

- ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และ
มาตรการตามมาตรา 10 (1)
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุง

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

ปญหาอุปสรรค/GAP
1. การเปลี่ยนเจาหนาที่ในระดับ
จังหวัดหรือมีการเกษียณอายุราชการ

Advocacy

Intervention

Management

เพื่อปองกันพนักงาน
ราชการลาออกไปบรรจุ
ราชการ โดยเสนอใหแกไข
กฎหมาย/ระเบียบในการ
สรรหาบรรจุแตงตั้ง ถาจะ
มีนโยบายลดขาราชการ
ดังนั้นหากมีตําแหนง
ขาราชการวางจากการ
เกษียณหรือลาออกให
บรรจุใหมเปนพนักงาน
ราชการเทานั้น ไมควรเปด
สอบบรรจุขาราชการเพิ่ม
และควรปรับสวัสดิการ
พนักงานราชการและ
ขาราชการใหเทาเทียม
ไมใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในสายอาชีพราชการ
1. ประเด็น คสจ.ถูก
1. จัดทําแผนการ
1. แจงตอกระทรวงมหาดไทย
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน บรรจุเปนประเด็นการ
โดยผานคณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อใหทราบ
ตรวจราชการภายใต
รายงานสถานการณ ผลการดําเนินงานของ คสจ. และ ของ คสจ. เสนอตอ

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย
(ผูวาราชการ
จังหวัด ประธาน
อัยการจังหวัด ปลัด
จังหวัด เกษตร
จังหวัด ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด
ผูอํานวยการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัด ทองถิ่น
จังหวัด ปศุสัตว
จังหวัด
โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จังหวัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด และนายก
องคการบริหารสวน

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
บทบาทหนาที่
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขตามที่
โยกยายทําใหผูปฏิบตั ิงานคนใหมขาด
รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย
ความรูและประสบการณ
- ใหความเห็นแกราชการสวนทองถิ่นในการ 2. พบอุปสรรคในการบริหารการจัด
ออกขอบัญญัติทองถิ่น และใหคําปรึกษาหรือ ประชุม เชน การนัดหมาย ระบบ
สนับสนุนราชการสวนทองถิ่นและเจา
เอกสาร/สารบรรณ การขอ
พนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตาม
งบประมาณ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ใหสอดคลองกับ
3. ขาดการกํากับ ติดตาม การ
แนวทางที่คณะกรรมการกําหนด
ดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
- ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนา
สาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการ
ศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการ สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อยาง
และราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของตาม
ตอเนื่อง
โครงการที่คณะกรรมการกําหนด โดย
4. ขาดฐานขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
คํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชน
เขาถึงงายทันตอสถานการณ เชน
ดวย
ขอมูลการวิเคราะห สังเคราะห
- สอดสองหรือกํากับดูแลการปฏิบตั ิหนาที่
สถานการณปญหาและการจัดการดาน
ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
อนามัยสิ่งแวดลอมและบังคับใช
ปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่ วกับการสาธารณสุข กฎหมาย ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
รวมถึงขอมูลผลกระทบในพื้นที่ เปน
- สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสราง ตน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสาธารณสุข
5. ขาดระบบเฝาระวังโดยประชาชนมี
และการอนามัยสิ่งแวดลอม
สวนรวมกับเจาหนาที่ อยางตอเนือ่ ง

Advocacy
ขอความรวมมือกํากับและใหการสนับสนุนผูวาราชการ
จังหวัด ในฐานะประธาน คสจ. ใหมีการผลักดัน
ขับเคลื่อนประเด็นงานจัดการมูลฝอย สิ่งปฎิกูล ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนเปาหมายตัวชี้วัด GREEN&CLEAN
Hospital
2. นําเสนอผลจากการวิเคราะหปญ
 หาอุปสรรค
ขอเสนอแนะของ คสจ. /
ผลการดําเนินของ คสจ.ตอคณะอนุกรรมการบริหาร
การขับเคลื่อนฯ และคณะกรรมการสาธารณสุข
3. มีการชี้แจงและสื่อสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสสจ.ในการ
ดําเนินงานตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิม่ เติม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ
สสจ. เกีย่ วกับบทบาท อํานาจหนาที่และการสนับสนุน
การดําเนินงานของ คสจ. และชี้แจงแนวทางและกลไก
การดําเนินงานของฝายเลขานุการ คสจ. เพื่อให
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสจ. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานไดตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว

Intervention

Management

คณะอนุกรรมการบริหาร
การขับเคลื่อนฯ และเสนอ
ตอคณะกรรมการ
สาธารณสุขเพื่อใหมีมติ
เห็นชอบและมีหนังสือแจง
คสจ.ทุกจังหวัดดําเนินการ
ตามแผน
2. จัดทําและเผยแพรคูมือ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของคสจ.และ คกก.
เปรียบเทียบและ คสก.
3. จัดทําสื่อความรู
(Infographic) อนิเมชั่น
และเผยแพรทางชองตาง ๆ

ประเด็นตัวชี้วัดเรื่อง
จังหวัดมีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยง ดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
2. มีการกํากับติดตาม
โดยคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขผาน
โปรแกรมการกํากับ
ติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

4. พัฒนาระบบการตอบ
ขอหารือทางเว็บไซต ให
คําปรึกษา/คําแนะนํา/
เพิ่มชองทางการสื่อสาร
สําหรับผูปฏิบตั ิงาน เชน

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย
จังหวัด
นายกเทศมนตรี
นายกองคการ
บริหารสวนตําบล
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแ ทน
ภาคประชาชน
กรรมการ
นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการและ
เลขานุการ
ขาราชการในสังกัด
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ผูชวยเลขานุการ )
/คณะกรรมการ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพ
ประธาน รอง

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
จริงจัง
ปจจัยความสําเร็จ
1. ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข/
กรมอนามัยใหการสนับสนุน
2. คสจ. เปนกลไกที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ทําใหมีการ
กําหนดบทบาท และอํานาจหนาทีท่ ี่
ชัดเจน และมีการปรับโครงสราง
กําหนดใหมีกลุม งานอนามัย
สิ่งแวดลอมใน สสจ.เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
3. มีการบูรณาการรวมกันใน
หนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอม
4. กํากับติดตามโดยคณะกรรมการ
สาธารณสุข
Best Practice
- คสจ. หนองคาย มีการผลักดันให
อปท. ในพื้นที่ออกขอบัญญัติทองถิ่น
และบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขทั้งจังหวัด ซึ่งสงผลใหมี

Advocacy
4. แจงตอ นายแพทย สสจ. รายงานผลการดําเนินงาน
และแจงแนวทางการปฏิบตั ิงานทางหนังสือราชการ
ผานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผูบ ริหารกรมอนามัย/
และแจงเจาหนาที่ผานชองทาง ไลนกรุป คสจ.

Intervention
Application ที่สามารถ
โตตอบประเด็นปญหาได
ในทันที
5. กรมอนามัย ชวย
ผลักดันงบประมาณในการ
ดําเนินงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดในเวที
การประชุมกระทรวง
สาธารณสุข
6. สงเสริมและพัฒนา
ทักษะให สสจ.ที่
รับผิดชอบงาน คสจ. ใช
A2IM เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน เชน การ
วิเคราะหภาคีเครือขาย
ประสานงานกับเครือขาย
เปนตน
7. สงเสริมสนับสนุนให
สสจ. เนนการบูรณาการ

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอง
ปลัด
กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานัก
เทศกิจ
กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสํานัก
สิงแวดลอม
กรุงเทพมหานคร
ผูแทนกรมควบคุม
มลพิษ ผูแทนกรม
ควบคุมโรค ผูแทน
กรมปศุสตั ว ผูแทน
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ผูแทนกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
ผูแทนกรมวิชาการ
เกษตร ผูแทนกรม
สงเสริมการ

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
การบังคับใชกฎหมายในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอยสําหรับโรงพยาบาลและ
แหลงอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คสจ. สกลนคร มีการผลักดัน อปท.
ทั้งจังหวัดออกขอบัญญัติทองถิ่นและ
บังคับใชกฎหมายในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล ซึ่งสงผลใหมีการบังคับใช
กฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกลู มูล
ฝอย

Advocacy

Intervention
ภาคีเครือขาย ผลักดัน/
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ผานคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/ พชอ./
สสอ.
8. พัฒนาระบบเครือขาย
เฝาระวังโดยภาค
ประชาชนมีสวนรวมกับ
เจาหนาที่
9. สรางกระแส สรางความ
ตระหนักใหกับเจาหนาที่
ประชาชน และ
ผูประกอบการใหทราบ
สิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ทราบถึงอํานาจหนาที่
โดยเนนการสรางพลังภาค
ประชาชนผานสื่อ Social

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย
ปกครองทองถิ่น
ผูแทนกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผูแทนกรม
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
ผูแทนกรมอนามัย
ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
และผูแทน
สํานักงานอัยการ
สูงสุด กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแ ทน
ภาคประชาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร
กรรมการและ
เลขานุการ
ขาราชการสังกัด

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention
ตางๆ
10. พัฒนาโปรแกรมการ
กํากับติดตามรายงานผล
การดําเนินงานในการ
บังคับใชกฎหมายที่
เชื่อมโยงฐานขอมูลทั่ว
ประเทศแบบ online
เพื่อใหเจาหนาที่และ
ประชาชนเขาถึงขอมูล
สะดวกรวดเร็ว สามารถ
จัดการปญหาในพื้นที่ได
ทันตอสถานการณ

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย
กรมอนามัยและ
ขาราชการสังกัด
สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
ผูชวยเลขานุการ )

บทบาทหนาที่

3. องคกรปกครอง - มีบทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
สวนทองถิ่น
การสาธารณสุข โดยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
โรงพยาบาล GREEA&CLEAN Hospital คือ
การกํากับดูแลโรงพยาบาลซึ่งเปน
แหลงกําเนิดมูลฝอยทั้งมูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
ติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน การจัดการสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
การดูแลสุขาภิบาลรานอาหารในโรงพยาบาล
ใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย โดยมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นและบังคับใชกฎหมาย
ในการจัดการดังกลาวในพื้นที่รับผิดชอบ
- เปนเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

ปญหาอุปสรรค/GAP
1. อปท. ขาดความรูความเขาใจในการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขในการจัดการสิ่งปฏิกลู และ
มูลฝอย โดย อปท. สวนใหญยังมีความ
เขาใจวาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเปน
บทบาทหนาที่ของโรงพยาบาล
2. ยังไมมีการเก็บรวมรวมขอมูล
แหลงกําเนิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รถเก็บ
ขน/วิธีการเก็บขน แหลงกําจัด และ
วิเคราะหเครือขายทีเ่ กี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมายเรื่องสิ่งปฏิกูล มูล
ฝอย อยางครบถวน /ยังไมมรี ะบบการ
จัดเก็บฐานขอมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยอยางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

1. แจงไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยนําเสนอผาน
คณะกรรมการสาธารณสุข เพื่อขอให
กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณไปยัง อปท.
และสนับสนุนใหมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบศูนยรวมในภาพของจังหวัด
2. แจงขอมูลและขอความรวมมือไปยังกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นและ คสจ. เพื่อสนับสนุน
ทองถิ่นในการออกขอบัญญัติและบังคับใชกฎหมายใน
การจัดการสิ่งปฏิกลู มูลฝอย การควบคุมดูแล
รานอาหาร โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
3. แจงสื่อสารมวลชน สื่อ Social ตางๆ สื่อสารสราง
ความรอบรู ปชช. เพื่อเพิ่มพลังมวลชนให ปชช.รูสิทธิ
หนาที่ตามกฎหมาย รูจ ักปกปองสิทธิตนเองและมีสวน

Intervention

Management

1. ขอเสนอเชิงนโยบาย/
กฎหมาย ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดย
ผานคณะกรรมการ
สาธารณสุข ใหมีการ
ปรับปรุงแกไขใหมี
กฎหมายในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอยเพียงฉบับ
เดียว เนื่องจากเกิดปญหา
และความยุงยากในทาง
ปฏิบัติสาํ หรับ อปท./เสนอ

กํากับติดตามผานกลไก
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการตาม
กฎหมาย

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
เชื่อมโยงเปนระบบของ อปท.ทั่ว
รวมกับเจาหนาที่
ประเทศ และฐานขอมูลยังไมครบถวน
จนท.และประชาชนยังไมสามารถ
เขาถึงไดงาย
4. ขาดการวิเคราะหกฎหมายที่
เกี่ยวของ
5. ขาดการบูรณาการระหวาง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535
6. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูทกั ษะ
ในการรับผิดชอบควบคุมดูแลการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
7. ขาดแคลนงบประมาณในสราง
ระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
8. ปญหาการเมือง/ ในพื้นที่บางแหง
ปชช.ตอตานการสรางระบบกําจัดสิ่ง

Advocacy

Intervention
มาตรการให
กระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนงบประมาณไป
ยัง อปท. และสนับสนุนให
มีการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยแบบศูนยรวมใน
ภาพของจังหวัด
2. เสนอตอคณะกรรมการ
สาธารณสุข ปรับปรุง
บทบัญญัติกฎหมายให
สอดคลองกับบริบทพื้นที่
เพื่อใหสามารถบังคับใชได
จริง โดยตองมีการรับฟง
ความคิดเห็นใหครอบคลุม
ผูเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ
3. พัฒนาระบบการ
ใหบริการใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายการสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกีย่ วของ
4. สนับสนุนคูมือ แนว

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
ปฏิกูลมูลฝอย และบางแหงมีปญ
 หา
คือไมมีพื้นที่สาํ หรับการสรางระบบ
ความตองการ
- เสนอใหออกกฎหมายที่ประกาศ
ออกมาสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาในพื้นที่ได
- จัดอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพ
ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- พัฒนาสื่อใหความรู/คูม ือแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถเขาใจไดงายและ
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ าน
ไดจริง รวมถึงการสนับสนุนควรมีการ
สนับสนุนไปยังพื้นที่โดยตรง
- เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

Advocacy

Intervention
ทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย
วาการสาธารณสุข
5. จัดทําสื่อความรู
(Infographic) อนิเมชั่น
และเผยแพรทางชอง
ตาง ๆ
6. พัฒนาโปรแกรม
สําเร็จรูปการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปน
ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงทั่วไป
เทศ จนท. ประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลได
สะดวกรวดเร็ว
7. การพัฒนาศักยภาพ
ของเจาพนักงานตาม
กฎหมายและภาคี
เครือขาย โดยพัฒนา

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความเห็นตอการออกกฎหมาย /
ปรับปรุงกฎหมาย
ไดอยางครอบคลุมทุกพื้นที่
ปจจัยความสําเร็จ
1. มีการบูรณาการรวมกันใน
หนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอม
2. ผูบริหารใหการสนับสนุน

Advocacy

Intervention
หลักสูตรอบรมและ
ขับเคลื่อนผลักดันสถาบัน
กาศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดอบรม
8. สงเสริมให อปท.
สามารถวิเคราะหปญหาใน
พื้นที่และวิเคราะหภาคี
เครือขายในการจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้น และเขาใจ
ในกระบวนการไกลเกลี่ย
ในกรณีที่มีปญหาหรือมีคดี
ความ
9. พัฒนาระบบเครือขาย
เฝาระวังโดยภาค
ประชาชนมีสวนรวมกับ
เจาหนาที่
10. สรางกระแส สราง
ความตระหนักใหกับ
เจาหนาที่ ประชาชน และ

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

4. กรมสงเสริมการ - สงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวน
ปกครองทองถิ่น
ทองถิ่นใหมีความเขาในการจัดบริการ
สาธารณะ
- พัฒนา ปรับปรุงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะ
- สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

ยังไมมีขอมูล

Advocacy

ยังไมมีขอมูล

Intervention

Management

ผูประกอบการใหทราบ
สิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ทราบถึงอํานาจหนาที่
โดยเนนการสรางพลังภาค
ประชาชนผานสื่อ Social
ตางๆ
ออกแบบเครื่องมือ วิธีการ กํากับติดตามผานการทํา
ขอตกลงหรือบูรณาการ
เก็บรวบรวมขอมูล
ความรวมมือ
สถานการณการ
ดําเนินงานของ สถ. เพื่อ
นํามาวิเคราะห สังเคราะห
และออกแบบการ
ดําเนินงานในการบังคับใช
มาตรการกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
โรงพยาบาล

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention

Management

GREEA&CLEAN
Hospital ตอไป
Customer
5. โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุก
แหง

- ดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN HOSPITAL
- ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย และการสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาลใหถูกสุขลักษณะ
- เปนเจาพนักงานสาธารณสุข และมีอํานาจ
ตามมาตรา 44 ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

ปญหาอุปสรรค/GAP
1. จนท.รพ. ขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขในการจัดการสิ่งปฏิกลู และ
มูลฝอย รวมทั้งการสุขาภิบาล
รานอาหารในโรงพยาบาล
2. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูทกั ษะ
ในการรับผิดชอบควบคุมดูแลการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในโรงพยาบาล
3. ขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
4. รพ. ขนาดเล็ก ไมมีเตาเผามูลฝอย
ติดเชื้อ จึงขนไปกําจัด ณ ที่
โรงพยาบาลขนาดใหญที่มเี ตาเผา ซึ่ง
พบวาการเก็บขนไมถูกตองตาม
กฎหมาย
5. อปท. ไมเขามาควบคุมดูแลและ
จัดการมูลฝอยตามอํานาจหนาที่ จึง

1. แจงไปยัง ผูบริหาร รพ. ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย รานอาหารใน รพ.
โดยนําเสนอมาตรการผานคณะกรรมการสาธารณสุข
และกลไกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2. แจงขอมูลและขอความรวมมือไปยังกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นและ คสจ. เพื่อสนับสนุน
ทองถิ่นในการออกขอบัญญัติและบังคับใชกฎหมายใน
การจัดการสิ่งปฏิกลู มูลฝอย การควบคุมดูแล
รานอาหาร โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
3. แจงสื่อสารมวลชน สื่อ Social ตางๆ สื่อสารสราง
ความรอบรู ปชช. เพื่อเพิ่มพลังมวลชนให ปชช.รูสิทธิ
หนาที่ตามกฎหมาย รูจ ักปกปองสิทธิตนเองและมีสวน
รวมกับเจาหนาที่

1. ขอเสนอเชิงนโยบาย/
มาตรการ ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข โดยผาน
คณะกรรมการสาธารณสุข
ใหสนับสนุนงบประมาณ
ไปยัง รพ. และสนับสนุน
ใหมีการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยแบบศูนยรวม
ในภาพของจังหวัด โดย
ความรวมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย
2. สงเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและใชเทคโนโลยีใน
การจัดการสิ่งปฏิกลู
มูลฝอย
3. พัฒนาระบบการ

กํากับติดตามผานกลไก
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการตาม
กฎหมาย

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
เปนภาระของ รพ.
6. รพ. ที่กําจัดมูลฝอยเอง บางแหงมี
ปญหารองเรียนจาก ปชช.บริเวณ
ใกลเคียง กลิ่นเหม็นเปนเหตุรําคาญ
เนื่องจากมีการจัดการไมถูกสุขลักษณะ
เตาเผาชํารุด ระบบบําบัดมลพิษไมได
ตามเกณฑมาตรฐาน
ปจจัยความสําเร็จ
1. มีการบูรณาการรวมกันใน
หนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอม
2. ผูบริหารใหการสนับสนุน

Advocacy

Intervention
ใหบริการใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายการสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกีย่ วของ
4. สนับสนุนคูมือ แนว
ทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย
วาการสาธารณสุข/ จัดทํา
สื่อความรู (Infographic)
อนิเมชั่น และเผยแพรทาง
ชองตาง ๆ
5. พัฒนาระบบเครือขาย
เฝาระวังโดยภาค
ประชาชนมีสวนรวมกับ
เจาหนาที่
6. สรางกระแส สรางความ
ตระหนักใหกับเจาหนาที่
ประชาชน และ
ผูประกอบการใหทราบ
สิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย และ

Management

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

6. ประชาชน

บทบาทหนาที่

- มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การคัด

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

ปญหาอุปสรรค/GAP

Advocacy

1. แจงผูนําชุมชน/ อสม.

Intervention

Management

ประชาสัมพันธแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ทราบถึงอํานาจหนาที่
โดยเนนการสรางพลังภาค
ประชาชนผานสื่อ Social
ตางๆ
7. ออกแบบเครื่องมือ
วิธีการ เก็บรวบรวมขอมูล
สถานการณการ
ดําเนินงานของ รพ. เพื่อ
นํามาวิเคราะห สังเคราะห
และออกแบบการ
ดําเนินงานในการบังคับใช
มาตรการกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
โรงพยาบาล
GREEA&CLEAN
Hospital ตอไป
1. กรมอนามัยขับเคลื่อน กํากับติดตามประเมิน

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM

ขอมูลการวิเคราะหเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3)

Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่
แยกขยะมูลฝอยตามประเภทมูลฝอย ทิ้งให
ถูกที่ ขับถายและเททิ้งสิ่งปฏิกลู ใหถูก
สุขลักษณะ เปนตน
- มีสวนรวมเฝาระวัง/แจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เมื่อพบ
ปญหาการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยที่ไม
ถูกสุขลักษณะ หรือพบกิจกรรมการกระทําที่
อาจทําใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
1. ปชช. ขาดความรูความเขาใจใน
สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข โดยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาโรงพยาบาล GREEA&CLEAN
Hospital คือการคัดแยก ทิ้งมูลฝอย
ตามประเภทตางๆ ทั้งมูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทีเ่ ปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน การขับถาย ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ ถูกตองตาม
กฎหมาย
2. ปชช. ยังไมเขาถึงฐานขอมูล
สถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล
3. ปชช. ยังขาดการมีสวนรวมกับ
เจาหนาที่ รพ. ในการเฝาระวังและ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข และยังไมมรี ะบบการเฝา
ระวังที่เปนมาตรฐานและเชื่อมโยง
ขอมูลอยางเปนระบบทั่งประเทศ
ความตองการ
- ไดอยูในสภาวะแวดลอมดี ไมมีปจ จัย

Advocacy
ในการสรางความรอบรู ปชช. ในชุมชน ใหรูสิทธิและ
หนาที่ตามกฎหมาย โดยกรมอนามัยประสานงานกับ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. แจงสื่อสารมวลชน สื่อ Social ตางๆ สื่อสารสราง
ความรอบรู ปชช. เพื่อเพิ่มพลังมวลชนให ปชช.รูสิทธิ
หนาที่ตามกฎหมาย รูจ ักปกปองสิทธิตนเองและมีสวน
รวมกับเจาหนาที่
3. แจง อปท. คสจ. และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ประชาสัมพันธสงเสริมสนับสนุนให ปชช. รูสิทธิหนาที่
ตามกฎหมาย

Intervention

Management

และผลักดันใหมี อสม.
เชี่ยวชาญดานอนามัย
สิ่งแวดลอม โดยพัฒนา
หลักสูตรให อสม. มีความ
รอบรูดานกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนใหประชาชนและ
ญาติที่เขารับบริการใน
รพ. มีการจัดการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย การสุขาภิบาล
รานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามกฎหมาย
เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาล
GREEA&CLEAN
Hospital รวมทั้งนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
และเผยแพรบอกตอดวย
2. พัฒนาระบบการ
ใหบริการใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายการสาธารณสุข

ความพึงพอใจลูกคา
ปชช. ผานชองทางตางๆ
เชน ยอดวิวคนดูคลิป
วิดีโอ
คิวอารโคชประเมินความ
พึงพอใจ ขอมูลจากเว็บ
บอรด ขอมูลจากการ
ปรึกษาหารือทาง
โทรศัพท เปนตน

ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice
ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
- เขาถึงและไดรับบริการหองน้ําหอง
สวม สะอาดเพียงพอ มีถังขยะสําหรับ
ทิ้งตามประเภทของมูลฝอยที่เพียงพอ
และสะดวก
- ใชประโยชนจากองคความรูและ
ตอบสนองตอความตองการของพื้นที่

Advocacy

Intervention
และกฎหมายที่เกีย่ วของ
เพื่ออํานวยความสะดวกให
เจาหนาที่และประชาชน
เขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว
3. สนับสนุนคูมือ แนว
ทางการปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย
วาการสาธารณสุข/
จัดทําสื่อความรู
(Infographic)
อนิเมชั่น และเผยแพรทาง
ชองตาง ๆ โดยประสาน
ความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา หรือ
ภาคเอกชน หรือภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของมีสวน
รวมจัดทําสื่อตางๆ
4. พัฒนาระบบเครือขาย
เฝาระวังโดยภาค
ประชาชนมีสวนรวมกับ
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ผลการวิเคราะห GAP โดยใชเครื่องมือ A2IM
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Assessment
หนวยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย

บทบาทหนาที่

ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะหGAP/
ความตองการ/
ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice

Advocacy

Intervention
เจาหนาที่
5. สรางกระแส สรางความ
ตระหนักใหกับเจาหนาที่
ประชาชน และ
ผูประกอบการใหทราบ
สิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย และ
ประชาสัมพันธแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ทราบถึงอํานาจหนาที่
โดยเนนการสรางพลังภาค
ประชาชนผานสื่อ Social
ตางๆ
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จากผลการวิเคราะห GAP สูการขับเคลื่อนงาน
จากผลการวิเคราะห Gap ดังกลาว ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขควรดําเนินการ
1. พัฒนางานดานฐานขอมูล เฝาระวังปกปองคุมครองสิทธิ
2. การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ประกอบดวย การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คําแนะนําคณะกรรมการสาธารณสุข
3. การบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่/ผูที่รับผิดชอบงานดานกฎหมาย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย การพัฒนาโปรแกรมประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย อปท.
โปรแกรมกํากับติดตามการดําเนินงานคณะกรรมการตามกฎหมาย โปรแกรมแจงสถานะอุทธรณ

