สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปงบประมาณ 2561
มีสรุปผลการดําเนินงาน 4 ประเด็น ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
เนื่องจากคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเปนคณะกรรมการที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 17/1
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวัน ที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยในการขับ เคลื่อนการดําเนิน งานของคณะกรรมการสาธารณสุ ขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดไวในบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาค
ประชน และกรรมการในสวนของนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามหลั กเกณฑ วิ ธีการ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา ซึ่งประกาศ
ดั งกล าวมี ผ ลใช บั งคั บ เมื่ อ วัน ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ 2561 จากเหตุผ ลดังกลาว ทํ าให ฝ ายเลขานุ การของคณะ
กรรมการฯ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดําเนินงานในบางประเด็นให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายไดกําหนดไว จึงทําใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในชวงแรกๆ ของการดําเนินงานมีความลาชา ไมเปนไปตามแผนที่แตละจังหวัด
กําหนดไว โดยขอมูลสรุปผลการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 จําแนกจํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
4.

การประชุม คสจ.
จัดประชุม ๑ ครั้ง
จัดประชุม ๒ ครั้ง
จัดประชุม 3 ครั้ง
ยังไมจัดประชุม

จังหวัด
(จํานวน 76)
54
18
2
22

รอยละ
71.05
23.68
2.63
28.95

แผนภาพที่ 1 แสดงขอมูลการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดป 61

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕61

๑.๒ การสงรายงานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จากจํานวนจังหวัดที่มีการ
ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ไปแล ว ทั้ งหมดจํ านวน 54 จั งหวั ด มี จั งหวั ด ที่ ส งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดมายังศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 32 จังหวัด รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 2 จํานวนจังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม
ลําดับ
การประชุม คสจ.
1 จังหวัดที่มีการสงรายงานการ
ประชุม
2 จังหวัดที่ไมสงรายงานการ
ประชุม
รวม

จังหวัด
32

รอยละ
59.26

22

40.74

54

100

แผนภาพที่ 2 แสดงจังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม

1.3 ประเด็ น งานด า นอนามั ย สิ่ งแวดล อ มที่ นํ า เข า พิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและมีมติใหดําเนินการ
จากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 52 จังหวัด พบวา มีป ระเด็น งานที่มีการ
ขับเคลื่อนผานกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบดวย
1. การแต งตั้ ง คณะกรรมการที่ ผ า นการสรรหา/แต งคณะอนุ ก รรมการภายใต ค ณะกรรม
การสาธารณสุขจังหวัด
2. การชี้แจงขอมูลกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่มี
การปรับปรุงแกไข
3. การจัดการมูลฝอย ไดแก การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป และสิ่งปฏิกูล
4. การดําเนินการโรงพยาบาลตนแบบ (Green and Clean Hospital)
5. การขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) การสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสดนาซื้อ
6. การจัดการสุขาภิบาลน้ําดื่ม/น้ําใช
7. การสนับสนุน/เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
8. การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
9. การประเมินมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
10. การขับเคลื่อนนโยบายลด ละ เลิกการใชภาชนะบรรจุอาหาร
11. พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ปญหาสารพิษ สารเคมี และหมอกควัน
12. การควบคุมกิจการตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
13. การจัดการปญหาเรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน เหตุรําคาญ
14. การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
15. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอและคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามฯ
16. การเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม (NEHIS)
17. โรคพิษสุนัขบา
18. พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ปญหาสารพิษ สารเคมี และหมอกควัน
แผนภาพที่ 3 ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดลอมมีการขับเคลื่อนผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ในป 2561 จากจังหวัดที่มีการสงรายงานการประชุม จํานวน 27 จังหวัด
12

11

11

10
8

6

6
4
2

1

2

8

7
5
1

1

0

จํา นวนจังหวัด

1

1

1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
13

13

13
10

6

5

5
1

7

2

จํา นวนจังหวัด

1.4 การติดตามมติจากการประชุม พบวา จากการโทรสอบถามความคืบหนา และรายงานการ
ประชุ ม ที่ ได รั บ จากจั งหวั ด จํ า นวน 52 จั งหวั ด พบว า ทุ ก จั งหวั ด มี ก ารนํ า เสนอประเด็ น งานด านอนามั ย
สิ่งแวดลอมเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขอยางนอย จํานวน 2 เรื่อง และมีการติดตามการดําเนินงาน
ตามมติของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอยางนอย 2 มติ ครบทั้ง 52 จังหวัด
1.5 รูปแบบมติ/การสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อน
ประเด็น งานดานอนามัย สิ่งแวดลอม รูป แบบมติ /การสั่งการของที่ป ระชุมคณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวั ด
ในการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมจะมีความคลายคลึงกับรูปแบบการดําเนินงานของการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เชน การจัดทําแผนการบริหารจัดการ/แกไขปญหางานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในระดับพื้น ที่ การแตงตั้งคณะทํางานเพื่ อขับเคลื่อนงานในประเด็นสําคัญเรงดวน/ประเด็น งานที่
สอดคลองกันนโยบายหรือแผนงานของจังหวัด การสนับสนุนผลักดันในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากรายงานการประชุมของจังหวัดที่ดําเนินการจัดประชุมไปแลว พบวา จังหวัด
มีการติดตามมติที่ไดจากการสั่งการในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยจากรายงานการประชุม
การดําเนินงานตามมติจังหวัดสวนใหญระบุ วาอยูระหวางการดําเนิ นการตามแผน เนื่ องจากมติสั่งการตองใช
ระยะเวลาในการแกไขปญหา และตองมีการประสานขอความรวมมือจากหนวยงานในหลายภาคสวน สงผลให
บางจังหวัด ยังไมมีผลการดําเนิน งานที่ชัดเจน สําหรับ บางจังหวัดที่มีผ ลการดําเนิ นงานเรียบรอยนั้น เปน การ
ดําเนินการตามมติสั่งการที่ใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เชน การบังคับใชกฎหมาย การยกรางขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อควบคุมปญหาในพื้นที่ การผลักดันใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขารวมการประเมินผลการพั ฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) การขับเคลื่อน
นโยบายลด ละ เลิ ก การใช ภ าชนะโฟมบรรจุอาหาร (NO FOAM) โครงการตลาดสดนาซื้อ และการแตงตั้ ง
คณะกรรมการที่ตองผานการสรรหาในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เปนตน
2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาไมทันตามกรอบระยะเวลาที่ กฎหมายกําหนด ทําใหการ
ดําเนินการในการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
2. การเปลี่ ย นเจ า หน า ที่ ใ นระดั บ จั ง หวั ด บ อ ยครั้ ง ผู ป ฏิ บั ติ ง านคนใหม ข าดความรู แ ละ
ประสบการณ
3. พบอุ ป สรรคในการบริห ารการจั ดประชุ ม เช น การนั ดหมาย ระบบเอกสาร/สารบรรณ
การของบประมาณ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิ

4. ขาดการกํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ าเนิ น งานตามมติ ของคณะกรรมการสาธารณสุ ข จังหวั ด /
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อยางตอเนื่อง
3. การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดของกรมอนามัย
1. จั ดประชุ มชี้ แจงแนวทางการดําเนิน งานของฝายเลขานุการให แกสํานั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดทุกจังหวัดและศูนยอนามัย
2. จั ด ทํ า คู มื อ คลิ ป อนิ เมชั่ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการดํ า เนิ น งานของฝ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั งหวัด เผยแพรล งเว็ บ ไซต และส งไปยั งสํ านั กงานสาธารณสุขจังหวั ดเพื่อ ใช เป น
แนวทางในการดําเนินงาน
๓. จัดทําโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติระดับ
พื้ น ที่ โดยผ านกลไกคณะอนุ ก รรมการสาธารณสุ ข ประจํ าป 2561 โดยกรมอนามั ย ร ว มกั บ ชมรมอนามั ย
สิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย และชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย
๔. จัด ทําโปรแกรมกํากับติ ดตามการดําเนิน งานของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข และนําไปทดลองใช
๕. จัดทํากระบวนงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดเผยแพรลงเว็บไซตและสงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
๖. พั ฒ นาระบบการตอบข อ หารื อ ทางเว็ บ ไซต ให คํ า ปรึ ก ษา/คํ า แนะนํ า /ตอบข อ หารื อ
ตอบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในกรณี ที่มีขอซักถามหรือมีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสวนของการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทางโทรศัพทและไลนกรุป
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (กลุมไลน คสจ.) โดยตรง
4. ขอเสนอแนะการดําเนินการเพิ่มเติมจากฝายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
๑. ใหกรมอนามัยเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย
เพื่อแจงผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดใหกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
๒. ใหกรมอนามัย ชวยผลักดันงบประมาณในการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
ในเวทีการประชุมกระทรวงสาธารณสุข
๓. ใหกรมอนามัยเสนอสนับสนุนใหนิติกรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถดําเนินงาน
ตามบทบาทหน าที่ ในฐานะผู ชวยเลขาฯ คณะกรรมการสาธารณสุ ขจังหวัดและผูชวยเลขาฯ คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีในเขตจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. แผนการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดของกรมอนามัยป 2562
1. พัฒนาคูมือวิชาการและกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (คูมือ จัดทําชุดสื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง ขับเคลื่อนนําไปใชประโยชน และติดตามประเมินผล)
2. นําโปรแกรมกํ ากั บ ติ ดตามการดําเนิ น งานของคณะกรรมการภายใตกฎหมายวาดว ยการ
สาธารณสุขไปใชกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
และกํากับติดตามประเมินผล
3. พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานสาธารณสุข/ผูชวยเลขาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/
เลขาฯ คณะอนุฯ ภายใตคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด/คณะทํางานที่เกี่ยวของ (พัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อน
นําหลักสูตรไปใชผานหนวยงานการศึกษาและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ติดตามประเมินผล)
4. พัฒนาระบบพิทักษและคุมครองสิทธิสําหรับประชาชน (ฐานขอมูลการรองเรียน, HL)
5. พัฒนาระบบจัดทําบัตรเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
6. ถอดบทเรียนการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และเผยแพรนําไปใชประโยชน
****************************************************************************************************

