ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ลําดับ
ผูรับบริการ
1 หนวยงานสวนกลาง
ศูนยอนามัย

2

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. เจ า หน าที่ ศูน ยอ นามั ย ไม ไ ด ถู กแต ง ตั้ง เป น คณะกรรมการใน
คณะกรรมการตามกฎหมายทําใหไมมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน
2. ในการจัดประชุมหรือการดําเนินงานตามกฎหมาย เชน ประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดการจัดอบรมการบังคับใชกฎหมาย บาง
จังหวัดไมเชิญศูนยอนามัยเปนพี่เลี้ยง เมื่อจัดประชุมแลวไมไดแจงความ
คืบหนา
3. ผูปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ
วิเคราะหปญหาตางๆและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย
4. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปนที่ปรึกษาดานการดําเนินงาน
ตามกฎหมาย
5. ระเบี ย บเบิ ก จ า ยงบประมาณไม เ อื้ อ ต อ การจั ด อบรมภาคี
เครือขายทําใหไมสามารถในการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวได
6. หนังสือจากสวนกลางถึงศูนยอนามัยลาชา ทําใหการลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีอุทธรณลาชา
7. สวนกลางยังไมชัดเจนในการตั้งเปาหมายในการทํางาน/กรอบ
ในการรายงานผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไมมีกลุมงาน/งานอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโครงสรางของสํานักงาน ที่ชัดเจน งานดานอนามัยสิ่งแวดลอมกระจาย
อยูในกลุมงานอื่นๆ เชน สงเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุมครองผูบริโภค
เปนตน ขณะที่บางจังหวัดยังไมมีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมที่ทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการโดยตรง รวมถึงจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีอยูไม
เพียงพอตอการสนับสนุนงานและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมของพื้นที่และขอมูลที่จําเปน
ดานอื่นๆ ยังไมสมบูรณ ขาดขอมูลสนับสนุน

ความคาดหวัง/ความตองการของผูรับบริการ
1. ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในระดั บ ท อ งถิ่ น ให มี
ความรูและมีทักษะในเรื่องการไกลเกลี่ยกอนที่จะมีการอุทธรณคําสั่ง
และสนั บ สนุ น ให ท อ งถิ่ น ใช ก ลไกของการไกล เ กลี่ ย ก อ นเข า สู
กระบวนการการบั งคั บ ใช กฎหมาย ซึ่ ง เป น ช องทางหนึ่ งในการลด
ปญหาการอุทธรณ
2. สนับสนุนเงินงบประมาณในการลงพื้นที่
3. ตองมีการวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ย วของ วิเคราะหปญหา
ตางๆและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย/ผูที่มีบทบาทหนาที่ในการ
บังคับใชกฎหมายใหมีความเขมแข็ง
5. ผลักดัน/ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
6. พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานและเครือขายเฝาระวัง
7. สรางกระแส สรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ ประชาชน
และผูประกอบการใหทราบสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย และ
ประชาสัมพันธแจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหทราบถึงอํานาจหนาที่
1. ตั้งทีมจากสวนกลางสนับสนุนการดําเนินงานของ สสจ.เพื่อชวย
แกไขปญหา
2. สนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการดําเนินงานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม มีการฝกอบรมและขึ้นทะเบียนผูตรวจวัดคุณภาพ
ทางสิ่งแวดลอมดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
3. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อใช
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงวัดผล เชิงสังคม ทีเ่ ชื่อมโยงกับทุก
ระดับ มีความกะทัดรัดและเขาถึงไดงาย

4. พัฒนาศูนยอนามัยใหทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง สสจ. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีผูรับผิดชอบดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
6. จัดประชุม Workshop พัฒนาองคความรูดานวิชาการ ดาน
กฎหมาย และดานการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนระยะ
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. กําหนดใหงานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8. เรงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทองถิ่นทุกระดับ ในดาน
ความรูทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย และสรางขวัญ
กําลังใจใหผูปฏิบัติงาน
9. ใหอธิบดีกรมอนามัยเสนอปรับวิธีคิดดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และการตรวจราชการใหแกบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
10. กําหนดใหมีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมไวในกรอบโครงสราง
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
10. เรงสรางขวัญกําลังใจและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกจังหวัดที่
มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่เดนชัด
1. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานกฎหมายสาธารณสุข (เจาพนักงาน
1. จัดอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพใหแกบุคลากรขององคกร
สาธารณสุข+นิติกร) ของหนวยงานระดับทองถิ่นมีจําหนวยนอง
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม
2. บุคลากรผูปฏิบัติงานดานกฎหมายสาธารณสุขยังขาดความรู/ทักษะใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การปฏิบัติงานและความเขาใจวิชาการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดาน
2. พัฒนาสื่อใหความรู/คูมือแนวทางปฏิบัติที่สามารถเขาใจไดงายและ
กฎหมายการสาธารณสุขโดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดจริง รวมถึงการสนับสนุนควร
3. ผูบริหารในระดับทองถิ่นไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน มีการสนับสนุนไปยังพื้นที่โดยตรง
อนามัยสิ่งแวดลอม ดานกฎหมายการสาธารณสุข
3. กําหนดใหผูบริหารในระดับทองถิ่นไดรับการพัฒนาศักยภาพตาม
4. ประชาชนในพื้นที่ขาดความเขาในเรื่องกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข โดยกําหนดเปนหลักเกณฑการ
และไมใหความรวมมือในการดําเนินงานตามกฎหมาย
ประเมินที่ผูบริหารในระดับทองถิ่นตองไดรับการประเมิน

3. ผูปฏิบัติงานยังขาดประสบการณในการเตรียมความพรอม การ
ประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของระดับตางๆ ยังไมมีความมั่นใจในการ
ขับเคลื่อนงานและการทํางานเปนทีม
4. การสื่อสารระหวางหนวยงานสวนกลางกับฝายเลขานุการยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร แมจะ มีการตั้ง LINE Group แตบางจังหวัดยัง
ไมไดเขามาใชงานหรือมีสวนรวมอยางจริงจัง ตองใชวิธีการสื่อสารผาน
ชองทางอื่นๆ รวมดวย
5. อปท.ยังไมใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายวาดวย การสาธารณสุขเทาที่ควร เนื่องจากขอจํากัดดาน
บุคลากร
6. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน (ทั้งจากหนวยงานสาธารณสุขและอปท.) ยังขาด
ความรู/ทักษะในการปฏิบัติงานและความเขาใจวิชาการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานกฎหมายการสาธารณสุข รวมถึงมีการโยกยาย เปลี่ยน
ผูรับผิดชอบบอย หรือยังไมมีผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่ตรงสายงาน
7. ความเขาใจในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของ อปท.ในการ
ดําเนินงานรวมกับเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขยังมีนอยไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
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องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

5. ในการดําเนินงานตามกฎหมายตองมีการประสานการดําเนินงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงานทําใหเกิดความลาชา
6. การเมืองในระดับทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญตอการบังคับใชกฎหมายของ
ผูบริหารในระดับทองถิ่น

4. พัฒนาศักยภาพบุคากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
สาธารณสุขอําเภอใหทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ในการปฏิบัติงานกฎหมายวาดวยกาสาธารณสุขได
อยางมีประสิทธิภาพ
5. เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดมีสวน
รวมในการเสนอความเห็นตอการออกกฎหมาย /ปรับปรุงกฎหมาย
ไดอยางครอบคลุมทุกพื้นที่

