ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder และ Customer ในการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
1. ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder ในการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
1.1 ความต้องการสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
1.1.1 ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder ดังนี้
Stakeholder
คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.)
(มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. กรมควบคุมมลพิษ
2. กรมควบคุมโรค 3. กรมโยธาธิการและ ผั งเมือง
4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5. กรมวิชาการเกษตร 6.
กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ 7. กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ น 8. กรมสวั สดิ การและคุ้ มครอง
แรงงาน 9. คณะกรรมการอาหารและยา 11.สานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม 12. กรุ งเทพมหานคร 13. สมาคม
สั นนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย 14. สมาคม
องค์การบริหารส่ว นจั งหวัดแห่ งประเทศไทย
15. สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศ
ไทย )
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ (โดย
มีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง) ได้แก่
1. สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ จานวน 4 คณะ

ความต้องการ
ต้ องการให้ มี การด าเนิ นการตามแผนการออกกฎหมายระดั บ
อนุบัญญัติและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกรอบ
ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในแผนการเสนอร่างกฎหมายและ
คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562

ความคาดหวัง
1. เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุ ขในการจั ดการด้านอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
2. เพื่อให้ได้กฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมสามารถนาไปบังคับใช้ได้
3. มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

1. ต้องการให้มีรูปแบบการร่างคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ที่เป็นมาตรฐาน
2. ต้องการให้มีกรอบการนาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการสาธารณสุ ขต้ องชั ดเจน เพื่อให้ คณะอนุ กรรมการ

1. คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขมีข้อมูลด้านวิชาการ
ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมกิจการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
2. คณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาได้อย่างครอบคลุมและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Stakeholder
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
- คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ย วกับ กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการมูล ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า เป็นกรรมการ
และเลขานุการ จานวน 2 คณะ
- คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข เกี่ย วกับ กิจการที่
เป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพ กลุ่ มที่ 3 กิจ การที่
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
- คณะอนุ กรรมการยกร่ างกฎหมายเกี่ ยวกั บ
ตลาด สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและสถานที่

ความต้องการ
ความคาดหวัง
ด้านวิชาการจัดทาข้อมูลนาเสนอคณะกรรมการสาธารณสุ ข 3. คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ได้อย่างถูกต้อง
และมูลฝอยให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานและมีประสิทธิภาพ
3. ต้องการให้แยกคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มากยิ่งขึ้น
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ออกเป็น 2 คณะ เพื่อความคล่องตัว
ในการดาเนินการ

Stakeholder
ความต้องการ
ความคาดหวัง
สะสมอาหาร และการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3. กองประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ จานวน 2 คณะ
- คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายและคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับ ความ
ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
จะต้องดาเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
และหลักเกณฑ์ในการรั บฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชนที่ เกี่ ยวข้ องตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุข
4. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจั ดการสิ่ งปฏิกู ล และมู ล ฝอยร่ วมกันของ
ราชการส่ วนท้ องถิ่ นกั บหน่ วยงานของรั ฐหรื อ
ราชการส่ วนท้ องถิ่ นอื่ นตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุข
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 คณะ 1. ต้องการให้มีฐานข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนการนามากาหนด กฎหมายที่ออกมานั้นมีประสิ ทธิภ าพและมีความเหมาะสมกับ
(โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง เป็นกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
บริบทของพืน้ ที่

Stakeholder
ซึ่งมีศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการ
และเลขานุการ) ได้แก่
1. คณะอนุ กรรมการพิ จารณากลั่ นกรอง
ร่างกฎหมาย ระดับอนุ บั ญญัติและร่ างคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
2. คณะอนุ กรรมการบริ หารและขั บเคลื่ อน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3. คณะอนุกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข

ความต้องการ
2. ต้องการให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลหลักเกณฑ์
มาตรการด้านวิชาการที่นามากาหนดเป็นกฎหมาย เพื่อนามา
ประเมินข้อมูลด้านวิชาการที่นามากาหนด เป็นกฎหมาย และ
นาข้อ มู ล ดั ง กล่ าวมาพั ฒ นากฎหมายให้ มี ประสิ ท ธิภ าพและ
ความเหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น

ความคาดหวัง

1.2 ความต้องการสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
1.2.1 ความต้องการและคาดหวังของ Stakeholder ดังนี้
Stakeholder

ความต้องการ

ความคาดหวัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ศู น ย์ บ ริ ห ารกฎหมายสาธารณสุ ข ส านั ก
อนามัยสิ่งแวดล้อม สานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า กองประเมิ นผลกระทบต่ อสุ ขภาพ
และศูนย์อนามัย)

1. สร้ างเวที พู ดคุ ยระหว่ างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อการก าหนด
เป้าหมายในการทางานร่วมกัน และวางแผนขับเคลื่อนกฎหมาย
ว่า
ด้วยการสาธารณสุขทุกฉบับ
2. ใช้กลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขให้มีมติมอบหมายงานไป
ยังคณะกรรมการสาธารณสุ ขจังหวัดหรื อคณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร ให้ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

1. มีกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแบบบูรณาการ
2. คณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครมีการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตาม
อานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Stakeholder

ความต้องการ

ความคาดหวัง

คณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ.)
( โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. กรมควบคุม
มลพิษ 2. กรมควบคุมโรค 3. กรมโยธาธิการและ ผัง
เมือง 4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5. กรมวิชาการ
เกษตร 6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 8. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 9. คณะกรรมการอาหารและยา 11.สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. กรุงเทพมหานคร 13. สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 14. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย 15. สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
แห่งประเทศไทย )
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จานวน 8 คณะ (โดย
มีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง) ได้แก่
1. สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ จานวน 4 คณะ
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
- คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ย วกับ กิจการที่

1. ต้องการให้มี ข้อมูลการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหา
อุปสรรค ในการใช้กฎหมายของพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
2. ต้องการให้จัดคณะกรรมการสาธารณสุขสัญจร (เยี่ยมเสริมพลั ง
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร)
3. ต้องการให้มีการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

1. เพื่อเสนอข้อมูลต่อรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย แผนงาน
หรือมาตรการในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานของพื้นที่
3. กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและ
แนวทางแก้ไขปัญหาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในพื้นที่

1. ต้องการฐานข้อมูลการประเมินผลการดาเนินงานตามกฎหมาย
ระดับอนุบัญญัติและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
2. ต้องการระบบกากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้กฎหมาย
และคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เป็นระบบกลาง
ของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือของกรมอนามัย
3. ต้องการระบบบริหารจัดการการพัฒนากฎหมายของกรมอนามัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารการดาเนินงานตาม
แผนการเสนอร่างกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562

1. สนับสนุนแนวทางในการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. กฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขที่สามารถนาไปใช้
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาข้อมูลจากการประเมินผลกฎหมาย
และคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. กฎหมายและค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุ ขที่ ทั นต่ อ
สถานการณ์และตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสื่อสาร การบูรณาการการทางานได้ดีมากขึ้น

Stakeholder

ความต้องการ

ความคาดหวัง

เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการมูล ฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า เป็นกรรมการ
และเลขานุการ จานวน 2 คณะ
- คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ย วกับ กิจการที่
เป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพ กลุ่ มที่ 3 กิจ การที่
เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่มตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
- คณะอนุ กรรมการยกร่ างกฎหมายเกี่ ยวกั บ
ตลาด สถานที่ จ าหน่ า ยอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร และการจาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3. กองประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ จานวน 2 คณะ
- คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายและคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับความ

5. การใช้กลไก Cluster law มาเป็นเวทีพูดคุย หารือแนวทาง
การพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามแผนการเสนอร่างกฎหมายและ
คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ 2562

5. การออกกฎหมายและคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขสามารถ
ด าเนิ นการได้ ตามแผนการเสนอร่ างกฎหมายและค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ที่กาหนดให้เกิดการบูรณาการการทางานทั้ง คน เงิน
ของ และงบประมาณ เพื่อให้ได้ Output + Outcome ที่มีมากขึ้น

Stakeholder

ความต้องการ

ความคาดหวัง

ร้อน ภัยแล้ง และหมอกควันตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายและคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
จะต้องดาเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
และหลักเกณฑ์ในการรั บฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชนที่ เกี่ ยวข้ องตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
สาธารณสุข
4. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
- คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของ
ราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน 3 คณะ
(โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง
ซึ่งมีศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นกรรมการ
และเลขานุการ) ได้แก่
1. คณะอนุ กรรมการพิ จารณากลั่ นกรอง
ร่างกฎหมาย ระดับอนุ บั ญญัติและร่ างคาแนะนา
ของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข

1. ต้องการให้มีฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข เพื่ อจั ดท าข้ อเสนอต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุขในการพิจารณากาหนดแนวทางมาตรการใด
ๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. ต้องการให้มีข้อมูลการควบคุม กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขทุกเดือน

1. เพื่อเสนอข้อมูลต่อรัฐ มนตรีในการกาหนดนโยบาย แผนงาน
หรือมาตรการในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

Stakeholder
2. คณะอนุ กรรมการบริ หารและขั บเคลื่ อน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3. คณะอนุกรรมการจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่
(ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน อัยการจังหวัด
ปลั ด จั ง หวั ด เกษตรจั ง หวั ด ผู้ บั ง คั บ การ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและ
ผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงานจั ง หวั ด อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการและ
เลขานุ ก าร ข้ า ราชการในสั ง กั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ )
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
(คสก.) ได้แก่ (ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข รองปลั ด
กรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสานักเทศกิจ

ความต้องการ

ความคาดหวัง

1. ต้องการให้มีการออกแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
สนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
แหล่งความรู้ให้ หลากหลาย เช่น การจัดให้ มีพื้นที่แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้แบบออนไลน์ จัดให้มีเวทีการถอดบทเรียนทุกปี ผลักดันให้
สถานศึกษาเป็นผู้จัดอบรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ต้องการให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการประชุม รวมทั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
3. ต้องการให้ผู้บริห ารจากส่ว นกลางเข้าเยี่ยมเสริมพลังราย
จังหวัดที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารส่วนภูมิภาค
เข้ า ใจ และช่ ว ยผลั ก ดั น การด าเนิ น งานคณะกรรมการ
สาธารณสุข
4. ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
สุ ข ภาพ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข และจั ด ท า
ฐานข้อมูลของจังหวัด เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลนาเข้าสู่ที่ประชุม
ต้ อ งการให้ อ อกแบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร และ
สนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
แหล่งความรู้ให้ หลากหลาย เช่น การจัดให้ มีพื้นที่แลกเปลี่ ยน

1. บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแนะนา
หรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับบุคคลอื่นได้
2. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสามารถดาเนินการจัดประชุม
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
3. คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่ อนงานด้านอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง บั ง คั บ ใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
4. ฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข ภาพรวมของประเทศ เพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

บุ ค ลากรมี ค วามเข้ า ใจและสามารถด าเนิ น การตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแนะนา
หรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับบุคคลอื่นได้

Stakeholder

ความต้องการ

กรุ งเทพมหานคร ผู้ อานวยการส านั กสิ่ งแวดล้ อม
กรุ งเทพมหานคร ผู้ แทนกรมควบคุมมลพิ ษ
ผู้ แ ทนกรมควบคุ ม โรค ผู้ แ ทนกรมปศุ สั ต ว์
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรม
โรงงานอุ ตสาหกรรม ผู้ แทนกรมวิ ชาการเกษตร
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการ
และคุ้ มครองแรงงาน ผู้ แทนกรมอนามั ย ผู้ แทน
สานักงานตารวจแห่งชาติ และผู้แทนสานักงาน
อัย การสูงสุ ด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ภาคประชาชน กรรมการ ผู้อานวยการสานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร กรรมการและเลขานุ การ
ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมอนามั ย และข้าราชการ
สั งกั ดส านั กอนามั ยกรุ งเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ )
ศูน ย์ อนามัย ที่ 1-12 และสถาบั น พั ฒ นาสุ ข
ภาวะเขตเมือง

เรียนรู้แบบออนไลน์ จัดให้มีเวทีการถอดบทเรียนทุกปี ผลักดันให้
สถานศึกษาเป็นผู้จัดอบรม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความคาดหวัง

1. สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 1. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความรวดเร็วในการชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงาน ให้ 2. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถดาเนินการได้อย่างทันท่วงที
ชัดเจน

2. ความต้องการและคาดหวังของ Customer ในการดาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
Customer
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชน

ความต้องการ
1. กฎหมายที่ออกมาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พัฒนาสื่อให้ความรู้/คู่มือแนวทางปฏิบัติที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานได้จริง รวมถึงการ
สนับสนุนไปยังพื้นที่โดยตรง
4. เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นต่ อการ
ออกกฎหมาย /ปรับปรุงกฎหมายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
1. ได้รับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกฎหมายใหม่ๆทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ
การใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคาดหวัง
1. กฎหมายที่ออกมานั้น มีความเหมาะสมกับ บริ บทของพื้ นที่
เพื่อส่งผลให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม กับ
บริบทของพื้นที่
2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสามารถแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ให้กับบุคคลอื่นได้
3. องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มี ค วามเข้ า ใจและสามารถน า
เครื่องมือเป็นแนวทางในการบังคับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

1. ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมดี ไม่มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
2. เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและคุ้ มครองสิทธิทางสุขภาพของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม

