ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 พบว่ามีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามกฎหมายฯ ทัง้ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยแนวทางการขับเคลื่อนของพื้นที่เน้นดําเนินการในพื้นทีผ่ ่านกลไกของคณะทํางานฯ โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเครื่องมือกํากับติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นการดําเนินงานตามที่กฎกระทรวงกําหนด ส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นมิตรสําหรับประชาชน และผู้ประกอบการ สนับสนุน ประสาน สร้างเครือข่ายส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และเน้นให้ศูนย์อนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนประสานงาน ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน และรวบรวมข้อมูล
แจ้งส่วนกลาง รวบรวมและส่งแผนบูรณาการของจังหวัดมายังส่วนกลาง
หน่วยงานภายนอก ได้แก่
- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
- มูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- องค์การยูเนสโก
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการนี้ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังต่อการสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อสอบถามความต้องการของนิติกรและนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

Customer
ผู้ประกอบการ

ประชาชน

ความต้องการ
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจําหน่าย
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. กรณีเกิดการละเมิดจะได้รับความเป็นธรรมจาก
การดําเนินงานของคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการ
ชี้มูลความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
3. แนวทางในการดําเนินงานในดําเนินการ
พิจารณาชี้มูลความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน คําแนะนํา กรณีเกิดการ
ละเมิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
1. ต้องการการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ
การปรึกษาหารือ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร

ความคาดหวัง
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายของผู้ผลิต
และผู้จําหน่ายอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารสําหรับผ่าน
วิธีการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมของ

สําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. ช่องทางการแจ้ง และร้องเรียนของกรมอนามัย

ผู้ประกอบการและประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก

Stakeholder
1. คณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวม
หลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบการชี้ มู ล ความผิ ด ตามพ.ร.บ.
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 องค์ประกอบของคณะทํางาน
ดังนี้
- รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
- ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
- น.ส.ยุพยง แห่งเชาวนิช
- ผู้แทนกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สํานักส่งเสริม
สุขภาพ
- ผู้แทนกองกฎหมาย สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- ผู้แทนกลุ่มกฎหมายอาหารและยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ข้าราชการและพนักงานราชการศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข
- ข้าราชการหรือพนักงานราชการกลุ่มอนามัย
แม่และเด็ก
-

ความต้องการ
1. กลไกโดยคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตาม
พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ดําเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมาสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
2. หลักฐานและจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการ
พิจารณาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงชี้มูลในการ
กระทําความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 เสนอต่ออธิบดีกรมอนามัยในฐานะ
ผู้ มีอํานาจเปรียบเทียบ

ความคาดหวัง
1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับอาหารสําหรับผ่านวิธีการส่งเสริมการตลาดที่
เหมาะสมของผู้ประกอบการและประกอบการตัดสินใจ
เลือกอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
2. ฐานข้อมูลในการดําเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560

Stakeholder
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง

3. เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามตามพ.ร.บ.ควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560

ความต้องการ
1. นโยบายแนวทางการดําเนินงานจากส่วนกลาง
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มคี วามรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
3. จัดทําคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
4. จัดเวทีชี้แจงสื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
5. โครงสร้างอัตรากับกําหนดให้มีข้าราชการตําแหน่ง
นิติกรประจําศูนย์อนามัยอย่างน้อยศูนย์ละ 1 - 2 คน
6. การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงาน
ส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อนําไปถ่ายทอดในระดับจังหวัด
7. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารให้ทันต่อสถานการณ์
1. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมาย
2. จัดทําคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
3. จัดเวทีชี้แจงสื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
4. การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงาน
ส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อนําไปถ่ายทอดในระดับจังหวัด
5. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารให้ทันต่อสถานการณ์
6. เสนอให้เพิม่ ตําแหน่งพยาบาลเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ความคาดหวัง
1. พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่สามารถปฏิบัติงาน
และขับเคลื่อนงานได้ตามกฎหมาย
2. มีกลไกระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและและการ
บังคับใช้กฎหมาย
3. ข้อมูลสถานการณ์การดําเนินงาน

การให้ความรูก้ ับประชาชนในสิทธิหน้าที่จะได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย

Stakeholder
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ความต้องการ

ความคาดหวัง
1. ตั้งทีมจากส่วนกลางสนับสนุนการดําเนินงานของ สสจ. เพื่อ 1. พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่สามารถปฏิบัติงาน
ช่วยแก้ไขปัญหา
และขับเคลื่อนงานได้ตามกฎหมาย
2. สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการขับเคลื่อนการ
2. มีกลไกระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและและการ
ดําเนินงานเชิงวัดผล ที่เชื่อมโยงกับทุกระดับ ให้มีความ
บังคับใช้กฎหมาย
กะทัดรัดและเข้าถึงได้ง่าย
3. พัฒนาศูนย์อนามัยให้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง สสจ. ได้อย่างมี 3. ข้อมูลสถานการณ์การดําเนินงาน
ประสิทธิภาพ
5. จัดประชุม Workshop พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้าน
กฎหมาย เป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
6. เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ ในด้านความรู้
ทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และสร้างขวัญกําลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน
7. เร่งสร้างขวัญกําลังใจและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่จังหวัด
ที่มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 25 ดีเด่น

