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กองกฎหมาย กรมอนามัย

บทสรุปผู้บริหาร
กองกฎหมาย มี ภ ารกิ จ ในการดำเนิ น งานด้ า นกฎหมายที ่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมอนามั ย
ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
รวมถึ ง กฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง กองกฎหมายเป็ น หน่ ว ยงานจั ด ตั ้ ง ใหม่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า กองในสั ง กั ด
กรมอนามั ย (เดิ มใช้ ช ื ่ อศู นย์ บริ หารกฎหมายสาธารณสุ ข) ตามคำสั ่ งที ่ 483/2564 ลงวั นที ่ 3 สิ งหาคม 2564)
เพื ่ อดำเนิ นงานให้ ส อดคลั องกั บ สถานการณ์ และรองรั บต่ อการปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ในการดำเนิ นงานด้ านกฎหมาย
ของกรมอนามัย โดยมีเป้าประสงค์หลักคือการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของประชาชน ผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกิจกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ส่วนที่ 5 การดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อรองรับ
ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่วนที่ 6 ภาคผนวก การดำเนินการที่ผ่านมามีการบูรณา
แบบคล่อมและข้ามสายงานด้านการบริหารทรัพยากร ด้านแผนงานงบประมาณ การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
การบริหารข้อมูล การกำกับติดตามผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย (Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย (Cluster กฎหมาย) รายงานฉนับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลหน่วยงาน

1

ประวัติความเป็นมา
หลั ง จากพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ได้ ร ั บ การประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2535 และตามมาตรา กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการ
สาธารณสุข" ขึ้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
และกฎกระทรวงแบ่ งส่ว นราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2545 กรมอนามัย ได้จ ั ด ตั้ ง
กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขโดยยังคงใช้ชื่อเดิมคือ "ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข" เป็นกลุ่มงานที่ขึ้น
ตรงต่ อ กรมอนามั ย แต่ ไ ม่ ป รากฏในกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมอนามั ย ตามคำสั่ งกรมอนามั ย
ที่ 1899/2545 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545) มีกรอบอัตรากำลัง ตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ต่ อ มากรมอนามั ย ได้ ม ี ค ำสั ่ ง จั ด ตั ้ ง ให้
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข รับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุ ข
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่ง กรมอนามัยที่ 906/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
ต่อมาในปี 2564 เพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานสอดคลัองกับสถานการณ์และรองรับต่อการปฏิบัติภารกิจ
ในการดำเนินงานด้านกฎหมายของกรมอนามัย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั ้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ. 2559
และพระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารสำหรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก พ .ศ. 2560
ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของประชาชน จึงให้จัดตั้ง “กองกฎหมาย กรมอนามัย “ เป็นหน่วยงาน
ภายในฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมอนามัย ตามสำสั่งที่ 483/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

วิสัยทัศน์กรมอนามัย
กรมอนามัย เป็น องค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึ กษา วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ สถานการณ์ ด ้ านกฎหมายและ มาตรการทางกฎหมายตามภารกิ จ
ของกรมอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย แนวทาง มาตรการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาระบบและกลการสนับสนุน กำกับ ติดตาม การบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุ คลากรภาคี เครื อข่ ายและประชาชน เกี ่ ยวกั บการใช้ กฎหมายตามภารกิ จของ กรมอนามั ย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับวินิจฉัยอุทธรณ์ ชี้มูลความผิด เปรียบเทียบคดี คดีปกครอง คดีอาญา ภายใต้กฎหมาย
ตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมาย
5. ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ นิ ต ิ ก รรมสั ญ ญา วิ น ั ย ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งของกรม
รวมทั้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6. ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
8. เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านกฎหมายตามภารกิจของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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วัฒนธรรมองค์กรต้นแบบสุขภาพ “HEALTH”
เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของกรมอนามัยบรรลุจุดยืน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมอนามัยจึงกำหนดวัฒ นธรรมองค์กรให้ง่ายแก่การจดจำสะดวกต่อการปฏิบั ติ
และเป็นทิศทางกำกับการทำงานสำหรับบุคลากรกรมอนามัย คือ “HEALTH” ประกอบด้วย

H = Health Model
(เป็นต้นแบบสุขภาพ)

E = Ethics
(มีจริยธรรม)

A = Achievement
(มุ่งผลสัมฤทธิ์)

L = Learning
(เรียนรู้ร่วมกัน)

T = Trust
(เคารพและเชื่อมั่น)

H = Harmony
(เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

การที่เราจะเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเราควรต้องปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งและเพื ่ อ การเรี ย นรู ้ ร ู ป แบบวิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ด ้ ว ยตนเอง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบด้วย
การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จะเป็นเกราะคุ้มกัน
ให้เราสามารถแสดงบทบาทของการตรวจพิสูจน์ทราบและให้ความเป็นธรรม
แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกรณีมีปัญหาการก่อมลภาวะที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพหรือกรณีผลกระทบจากการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ
จากผู้ให้บริการของเรา
มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส ำคัญของบุคลากรที่จะนำพาให้
องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและมีความสำเร็จสูงได้
การพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert) ได้นั้นพวกเรา
จำเป็ น จะต้ อ งใช้ ก ระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
ที ่ ม ี ก ารรวบรวมค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ จั ด ทำคลั ง ความรู ้ และสร้ า งกลไก
การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ด้ ว ยรู ป แบบต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
รวมทั้งเน้นการสกัดความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้
ชัดแจ้งที่จับต้องได้ (Explicit Knowledge) ที่องค์กรสามารถนำไปพัฒนา
งานและขยายสู่บุคลากรรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒ นา
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้ในอนาคต
เคารพและเชื ่ อ มั ่ น หมายถึ ง การมี ค วามเคารพในสิ ท ธิ ห น้ า ที่
ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเพื่อนร่ว มงาน
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเข้าใจ
และมีการประสานงานระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แสดงศักยภาพของตนเองได้มากขึ้นด้วย
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
และยอมรั บ ผลสำเร็ จของที ม งานร่ ว มกั นไม่ ว ่ าจะสำเร็ จหรื อ ล้ มเหลว
ถือเป็นวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้
จะต้ องอาศั ยความเป็ นผู ้ นำขององค์ ก รทุ กระดั บ ในการบริ ห ารจั ด การ
และการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การอย่างมาก
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คณะกรรมการบริหารกองกฎหมาย กรมอนามัย

บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
1. งานสารบรรณ รับ – ส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และพัสดุไปรษณีย์
2. งานการเงินและบัญชี
3. บริหารจัดการงานบุคคลของหน่วยงาน
4. งานพัสดุ ยานพาหนะ และงานอาคารสถานที่
5. งานประสานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาวิชาการและนวัตกรรมด้านกฎหมาย
2. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ในระดับ
พระราชบัญญัติและระดับอนุบัญญัติ
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลกระทบของกฎหมาย
4. ให้คำปรึกษา ตีความ วินิจฉัย และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมาย
5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาวิชาการและนวัตกรรม
ด้านส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านกฎหมายให้กับบุคลากร
กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
4. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติการ
ตามกฎหมาย
5 ให้คำปรึกษา ให้ความเห็น ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
1. งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. งานแผนงาน งานงบประมาณ และถ่ายทอดตัวชี้วัด
3. งานกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการของหน่วยงาน
4. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
5. งานศูนย์ข้อมูลทางด้านกฎหมาย
6. งานพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร ตามเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ กฎเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ ทางกฎหมาย
และวินัย การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์
2. ดำเนินการเกี่ยวกับวินิจฉัยอุทธรณ์ การฟ้องคดี
การแก้ต่างคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
3. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
4. เผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ์
5. ดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กรอบอัตรากำลัง
ประเภท

อัตรา
20

ปฏิบัติงานจริง
19

พนักงานราชการ

10

9

ลูกจ้างประจำ

2

2

ลูกจ้างเหมาบริการ

6

5

รวม

38

35

ข้าราชการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบประมาณรายจ่าย
กองกฎหมาย ได้ ร ั บ จั ด สรรงบประมาณประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น จำนวนเงิ น
5,558,850 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 5,558,850 บาท ซึ่งจำแนกเป็น
งบดำเนิน งานเป็ น จำนวนเงิ น 5,026,800 บาท งบลงทุนเป็ นจำนวนเงิน 79,400 บาท งบรายจ่ า ยอื่ น
300,000 บาท และงบกลาง-โควิด จำนวนเงิน 152,650 บาท

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง-โควิด
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
งบกลาง-โควิด
152,650
152,650
100.00

งบรายจ่ายอื่น
300,000
300,000
100.00

งบลงทุน
79,400
79,400
100.00

งบดาเนินงาน
5,026,800
5,026,800
100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่าย
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ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565)
ฉบับปรับปรุง

6

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 - 2565)
ฉบับปรับปรุง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามที ่ กรมอนามั ยเป็ นองค์ หลั กในการอภิ บาลระบบส่ งเสริ มสุ ขภาพและระบบอนามั ยสิ ่ งแวดล้ อม
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ผ่านกลไกตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหลัก
ของกรมอนามั ย จำนวน 3 ฉบั บ รวมถึ งกฎหมายอื ่ นที ่ เกี ่ ยวข้ อง เพื่ อขั บเคลื ่ อนงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ในการบริหารงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกของคณะกรรมการ
สนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่ 4 กลุ่มกฎหมาย (Law) เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม
การดำเนินงานตามกฎหมาย และส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ 60 ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้ร ับการพั ฒนา
ทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย ตามดำเนินการผ่านตามค่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 100)
ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

2564
เป้าหมาย

ผลงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนาทัน
ต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
(กฎ/ประกาศ)

ร้อยละ 60
(6 ฉบับ)

ร้อยละ 100
(10 ฉบับ)

กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย ดังนี้
ลำดับ
ชื่อกฎ/ประกาศ/คำแนะนำ
กฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ
1 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
2 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 7 ฉบับ
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง
หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. 2562
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563
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ลำดับ
ชื่อกฎ/ประกาศ/คำแนะนำ
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ว ิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไขการเปรี ย บเที ย บของ
คณะกรรมการเปรีย บเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
พ.ศ. 2563
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธ ีการ
และเงือ่ นไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธ ีการจัดการอบรมผู้ป ระกอบกิ จ การ
และผู้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
8 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
9 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ
10 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ....
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ 40 ของจังหวัดมีการขับเคลื่ อนกฎหมายที่ อยู่
ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามดำเนินการผ่านตามค่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 97.40)

มีมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมด้าน อวล.
และก.ม.สธ.
จัดประชุม/ขับเคลื่อน
งานผ่านกลไก คกก./คทง.

พ.ร.บ.สธ.
มีมาตรการโครงการ
ประชุม/
หรือกิจกรรม
ขับเคลื่อนงาน
ด้าน อวล.
ผ่านกลไก
และกฎหมาย สธ.
คกก./คทง.
ร้อยละ 100
(77 จังหวัด)

ร้อยละ 71.43
(55 จังหวัด)

ดำเนินการตามแผนฯ
จังหวัดจัดประชุมอนุฯ
ดำเนินการช่วยเหลือ
วัยรุ่น

พ.ร.บ.ตั้งครรภ์
ประชุมอนุฯ

มีทำเนียบ จพง.
เฝ้าระวังเชิงรุก

พ.ร.บ.นมผง

ดำเนินการ
ดำเนินการ
มีทำเนียบ
เฝ้าระวัง
ตาม
ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน
เชิงรุก
แผนปฏิบัติ
วัยรุ่นให้
การตาม
ได้รับสิทธิตาม
ยุทธศาสตร์ฯ
กฎหมาย
ร้อยละ 44.15 ร้อยละ 100 ร้อยละ 12.99 ร้อยละ 97.40 ร้อยละ 37.66
(34 จังหวัด) (77 จังหวัด) (10 จังหวัด) (75 จังหวัด) (29 จังหวัด)

ผลการประเมิน
3 พ.ร.บ.

ผลการ
ประเมิน
3 พ.ร.บ.
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 97.40
(75 จังหวัด)
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➢ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีการดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
และกลไกคณะกรรมการ คณะทำงานชุ ดอื ่ น ๆ โดยมี ประเด็ นนำเข้ าที่ ประชุ ม ได้ แก่ มลพิ ษทางอากาศ/ไฟป่า
(PM10/PM2.5), การควบคุมป้องกันโรคโควิด 19, มูลฝอยทั่วไป, เหมืองแร่/โรงไฟฟ้า/โรงงานอุตสาหกรรม, สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช, สิ่งปฏิกูล,มูลฝอยติดเชื้อ, สุขาภิบาลอาหาร Food Safety, ข้อบัญญัติท้องถิ่น สุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้ , EHA,
น้ำดื่มหยอดเหรียญ, มลพิษทางน้ำ, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ตลาด, การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด,
การเปรียบเทียบปรับและการเฝ้าระวัง เป็นต้น
➢ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีการดำเนินการขับเคลื่อน
ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานต่อไปนี้ 1) การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 2) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด หรือโครงการอื่นๆ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ และ 3) ดำเนินการช่วยเหลือวัยรุ่นให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
➢ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 มีการดำเนินการ
ขับเคลื่อนผ่านกลไกของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งครอบคลุมในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อควบคุมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูล
ความผิ ดตามพระราชบั ญญั ต ิ ควบคุ มการส่ งเสริ มการตลาดอาหารสำหรั บทารกและเด็ กเล็ ก พ.ศ. 2560
จัดทำทำเนียบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก รวมถึงมีการดำเนินงานเปรียบเทียบคดี
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
*********************************
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองกฎหมาย ได้ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับปรับปรุง เพื่อสนับสนุนให้กรมอนามัยเป็น “กรมอนามัย
เป็น องค์ กรหลักของประเทศ ภายใต้ป ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี เ ป้ า ประสงค์ ค ื อ กฎหมายด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ อ ยู ่ ใ น
ความรับผิดชอบของกรมอนามัย ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2564 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

โครงการบริหารกลไกการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
กรมอนามั ย เป็ น องค์ กรหลั ก ในการอภิ บาลระบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ยสิ ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมี ก ฎหมาย ในความรั บ ผิ ด ชอบที ่ เ ป็ น กลไกสำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ นงาน จำนวน 3 ฉบั บ
ได้แก่ 1) พระราชบั ญญัติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติ ม 2) พระราชบั ญญัต ิ การป้ องกั น
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ 3) พระราชบัญญัติการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สำหรั บทารกและเด็ กเล็ ก พ.ศ. 2560 กำหนดให้ ม ี คณะกรรมการตามกฎหมายที ่ ม ี บทบาทอำนาจหน้ าที่
ในการให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในระดับกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกรมอนามัย ประกาศคณะกรรมการฯ รวมถึงการออกคำแนะนำทางวิชาการ การควบคุม กำกับดูแล
และให้การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย กองกฎหมายจึงจัดทำโครงการบริหารกลไก
การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัยให้ทันต่อสถาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมสำคัญมีดังนี้
1. งานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติ และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติ จำนวน 21 ฉบับ ประกอบด้วย กฎกระทรวง
จำนวน 1 ฉบับ ประกาศกระทรวง จำนวน 8 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการ จำนวน 1 ฉบับ ประกาศกรมอนามัย
จำนวน 6 ฉบับ และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
ชื่อกฎ/ประกาศ/คำแนะนำ
กฎกระทรวง จำนวน 1 ฉบับ
1 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 ฉบับ
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการ
สุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564
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ลำดับ
ชื่อกฎ/ประกาศ/คำแนะนำ
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูล ฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
4

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูล ฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2564

5

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธ ีการจัดการอบรมผู้ป ระกอบกิ จ การ
และผู้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติด
เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))
สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

6

7
8

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564

9

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 1 ฉบับ
10 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมอนามัย จำนวน 6 ฉบับ
11 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563
12 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564
13 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
14

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2563

15

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการผ่านระบบไทยสต็อปโควิดพลัส
(Thai Stop COVID Plus) ตามมาตรการป้ องกั นการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) พ.ศ. 2564

12

ลำดับ
ชื่อกฎ/ประกาศ/คำแนะนำ
16 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการใช้ระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) สำหรับผู้ดำเนิน
กิจ การ ผู้ป ฏิบ ัติงาน ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้บริการสถานประกอบกิจการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID–19)) พ.ศ. 2564
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จำนวน 5 ฉบับ
17 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื ่ อง มาตรการป้ องกั นความเสี ่ ยงจากโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดให้มีมหรสพการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง
ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2564
18 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการมูล ฝอยติดเชื้อจากการบริการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) สำหรับสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2564
19

20

21

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการสาธารณสุ ขกรณี ไม่ ปฏิ บ ั ต ิ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ วิ ธ ี การ
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัย
ในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564
ร่ า งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารจ ำหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่
หรื อ ทางสาธารณะ และมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ....

2. งานคณะกรรมการตามกฎหมาย
2.1 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ดำเนินการประชุม จำนวน 8 ครั้ง
➢ ครั้งที่ 126-1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มีการมอบให้ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2. รายงานความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. การร่วมดำเนินการตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ผ ู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม
ต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ซึ่งกรมอนามัยจัดทำแนวทางการดำเนินการชำระ
ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
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4. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. เสนอให้ ก ารประกอบกิ จ การบ้ า นนกแอ่ น กิ น รั ง เป็ น กิ จ การที ่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และขอให้กรมอนามัยวางหลักการในการกำหนดมาตรการในการควบคุม
โดยพิ จ ารณา 3 ประเด็ น ดั ง นี ้ 1) การปกป้ อ งคุ ้ ม ครองผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ 2) การป้ อ งกั น ปั ญ หา
ในการประกอบกิจการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 3) ส่งเสริมการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี
รวมทั ้ ง พิ จ ารณากฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งให้ ร อบด้ า นและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน
➢ ครั้งที่ 127-2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การใช้อำนาจของคณะกรรมการสาธารณสุขตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ดำเนิ น การหรื อแก้ ไขคำสั ่ งนายกและรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลกมลา และมอบกรมอนามั ย
โดยกองกฎหมาย กรมอนามัย สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของการร้องขอให้มีการทบทวนการใช้อำนาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากเป็น
การใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการได้รับคำสั่งดังกล่าว อาจไม่เข้าใจกลไก
การใช้ส ิทธิการร้องขอให้ผ ู้มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองเพิกถอนคำสั่งที่เกิดจากการใช้อำนาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
3.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
3.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
4. รายงานผลการดำเนิ นงานของคณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวั ด (คสจ.) และข้ อเสนอแนวทาง
การดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ในกรณีที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
ไม่ครบองค์ประกอบในการจัดประชุม และแนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ขอให้ปรับแก้ไขประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งฯ ตามมาตรา 17/1 (3)
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอให้จัดทำข้อมูลให้ช ัดเจนในถ้ อยคำ
และข้อมูลประกอบต่อการพิจารณาแก้ไข
5. พิจารณาร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับการประกอบกิจการ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง
รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. ....
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➢ ครั้งที่ 128-3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. พิ จ ารณาและให้ ข ้ อ เสนอแนะต่ อ หลั ก การเพื ่ อ ออกกฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการประสาน
ข้อมูล กั บ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่น ในประเด็นผลกระทบจากการบัง คับ ใช้ กฎกระทรวงกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มู ล ฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 โดยอาจหารื อ ร่ ว มกั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นคณะกรรมการสาธารณสุ ข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อไม่สร้างภาระให้กับหน่ว ยงานของรัฐ
และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกับประชาชนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ต่อไป
3. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการออกคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
และมู ลฝอยติ ดเชื ้ อจากการบริการฉี ดวั คซีนสำหรับป้ องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
➢ ครั้งที่ 129-4/2564 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก
การบริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease2019 (COVID-19)) สำหรับสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. ....
2. พิจารณาข้อเสนอต่อแนวทางการใช้อำนาจตามมาตรา 10 (1) ของคณะกรรมการสาธารณสุข
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่
2.1 นโยบายยกระดับสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
2.2 นโยบายการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
➢ ครั้งที่ 130-5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานเสนอร่างกฎหมายและคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
ของอนุบัญญัติที่จำเป็นต่อการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
1.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
1.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....
1.3 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหาร ประเภทปรุงสำเร็จ พ.ศ. ....
1.4 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร พ.ศ. ....
2. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
2.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
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2.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
3. พิจารณาการจัดทำนโยบายยกระดับสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นมาตรการการยกระดับกิจการตลาดและสถานที่จำหน่ายอาหาร
ตามที่เสนอ และให้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนงานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ
ดังกล่าวสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเป็นรูปธรรม และประสาน
การขับเคลื่อนงานตามแผนงานดังกล่าวกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
4. พิจารณานโยบายการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เห็นชอบตามที่
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอนโยบายการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ได้แก่
4.1 กำหนดให้การจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นนโยบายสำคัญสำหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มี
การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร สถานที่สำหรับวางระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 1 แห่งต่อ 1 จังหวัด สำหรับราชการส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กอาจร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นให้เกิดการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
4.2. ขับเคลื่อนให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติหรือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
4.3. การกำหนดเป้าหมายของการจัดการสิ่งปฏิกูลต้องมีความชัดเจนและสะท้อนความสำเร็จ
ของการดำเนินการนั้น เช่น เป้าหมายของการกำจัดหนอนพยาธิควรแยกจากเป้าหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล
4.4 กำหนดให้มีการประเมินแผน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอะไร ควรปรับแผนอย่างไร เช่น แผน 3 ปี อาจจะประเมินแผนในช่วงดำเนินงานไปแล้วครึ่งแผน
4.5. ควรมีระบบกำกับและติดตามการเก็บขนสิ่งปฏิกูลไม่ให้เกิดการลักลอบทิ้งหรือออกนอกเส้นทาง
4.6. กำหนดให้มีการขับเคลื่อนงานการจัดการสิ่งปฏิกูลผ่านกลไกของคณะกรรมการตามกฎหมาย
และให้มีการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
4.7. กำหนดให้มีมาตรการ แผนปรับปรุงระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในแผน 3 ปี
4.8. ควรมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด
➢ ครั้งที่ 131-6/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
1.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ. ....
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➢ ครั้งที่ 132-7/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนีย มการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พ.ศ. 2565 - 2570)
➢ ครั้งที่ 133-8/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างประกาศกรมอนามัย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1.1 ร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการใช้ระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) สำหรับ
ผู้ดำเนินกิจการผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) พ.ศ. ....
1.2 ร่างประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการผ่านระบบไทยสต็อป
โควิดพลัส (Thai Stop COVID Plus) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID–19)) พ.ศ. ....
1.3 พิจารณาร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้า
พนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
2. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
2.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการสุขลักษณะของ
การจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ....
2.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการควบคุมคุณภาพอาหาร
ประเภทปรุงสำเร็จ พ.ศ. ....
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
การพัฒนากฎหมาย (บางฉบับ) ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนากฎหมาย เนื่องจากต้องทบทวนสถานการณ์
ให้สอดคล้องกับการที่เปลี่ยนแปลง และกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เช่น มาตรการในการควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จำหน่าย
อาหาร/สถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งการควบคุมกัญชาสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
เร่งรัด กำกับ ติดตามการพัฒนากฎหมายเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
และคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มกฎหมาย
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ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 1 ภาพการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข

2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ และร่างคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 6 ครั้ง
➢ ครั้งที่ 42-8/2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
2. นำเสนอแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญั ติ
และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
➢ ครั้งที่ 43-1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ....
2. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์การควบคุม
ป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสถานประกอบกิจการการเพาะพันธุ์ เลี้ยง
และการอนุบาลสุกร พ.ศ. .... ที่ประชุมมอบให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ และนำเสนอร่างประกาศฯ
➢ ครั้งที่ 44-2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์ การควบคุมป้องกัน
เหตุ รำคาญหรื อผลกระทบที ่ อาจเป็ น อั นตรายต่ อสุ ขภาพในสถานประกอบกิ จการ การเพาะพั นธุ ์ เลี ้ ยง
และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ....
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➢ ครั้งที่ 45-3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้น
จากตำแหน่งของกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) และกรรมการตามมาตรา 17/2 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พ.ศ. ....
➢ ครั้งที่ 46-4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID–19) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....
2. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมคุณภาพอาหาร ประเภทปรุงสำเร็จ พ.ศ. ....
3. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหาร พ.ศ. ....
➢ ครั้งที่ 47-5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. พิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์การควบคุม
ป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง
และการอนุบาลสุกร พ.ศ. ....
2. พิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม การประกอบกิจการ
การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....
3. พิจารณาร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ข้อมูลหรือประเด็นทางด้านวิชาการในร่างประกาศหรือร่างคำแนะนำยังไม่เพียงพอต่อการเสนอร่าง
ประกาศหรือคำแนะนำ คณะอนุกรรมการฯ จึงให้มีการทบทวนอยู่หล่ายครั้ง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
สำนักกอง วิชาการ ศึกษาข้อมูลทางวิชาการอย่างรอบด้านรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ผู้ประกอบการหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 2 ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติ
และร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทีก่ รมอนามัยรับผิดชอบ
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบ
กองกฎหมาย กรมอนามัย ได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแนวทาง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สั มฤทธิ ์ ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้ ร ั บเกี ยรติ จากสำนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เป็ นวิ ทยากรใน
การประชุม และได้จัดทำแบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อ
วิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 50) ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อยู่
ในระดับมาก (ร้อยละ 54.1) และมีความรู้ความเข้าใจภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมในระดับดีมาก (ร้อยละ 53.8)
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 3 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย
จัดทำคำสั่งกรมอนามัย ที่ 111/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามในคำสั่ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้มีหน้าที่จัดทำ
แผนการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกำหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต วิธีการและรูปแบบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
3.3 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย
3.3.1 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย ครั้งที่ 1-1/2564 เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญ ขั้นตอน และขอบเขตการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย จัดทำแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของกรมอนามัย พิจารณารายชื่อกฎหมาย
และกฎที่ต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนการ
ดำเนิน งานของคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตาม Timeline ที่แจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
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1) มอบกองกฎหมาย กรมอนามัย ประสานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น
การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้ส อดคล้องและเป็นไปตามไว้ในพระราชบัญญัติห ลักเกณฑ์
การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
2) มอบสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการดังนี้
2.1) ทบทวนรายชื่อกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย โดยพิจ ารณาตามกรอบที่กำหนด ไว้ในพระราชบัญญัติห ลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
2.2) จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
3.3.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย ครั้งที่ 2-2/2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย รายชื ่ อ กฎหมายและกฎในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมอนามั ย ที ่ ต ้ อ งประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
และพิจารณาประเด็นศึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอนามัย โดยที่ประชุมมีมติ
1) รั บ ทราบข้ อ มู ล รายชื ่ อ และหน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
และการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล กฎหมายและกฎเกณฑ์ ต ามที ่ ฝ ่ า ยเลขาเสนอ และมอบ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ดำเนินการ ดังนี้
1.1) สำนั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ รั บ ผิ ด ชอบและดำเนิ น การในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
1.2) มอบสำนักอนามัยผู้สูงอายุ รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
1.3) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
โดยขอให้กำหนดระยะเวลารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำ TOR ให้ชัดเจน
รวมไปถึงรายชื่อกฎหมายและกฎในความรับผิดชอบของกรมอนามัยที่ต้องประเมินฯ โดยที่ประชุมมอบหมาย
ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการหารือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของ
กฎหมายและกฎที่จะนำมาประเมินผลสัมฤทธิ์ และมอบกองกฎหมาย ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กฎหมาย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการร่วม เพื่อลงนามประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย รายงานให้กองกฎหมาย สำนักปลัดงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
3) ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นศึกษาในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย
และมอบกองกฎหมาย กรมอนามัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูล สถานการรณ์การบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยให้หน่วยงาน สำนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานฯ โดยให้
ผู้อำนวยการกฎหมาย กรมอนามัย เป็นประธานคณะทำงานฯ
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
เนื ่ องจากกฎหมายที ่ อยู ่ ในความรั บผิ ดชอบของกรมอนามั ยที ่ ต ้ องประเมิ นผลสั มฤทธิ ์ ของกฎหมาย
มีจำนวน 3 ฉบับ และแต่ละฉบับมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายร่วมกันจึงมีปัญหาในด้านการประสานงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. รวบรวมมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมการบังคับใช้กฎหมายประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 4 ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายกรมอนามัย

4. การประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ
การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..... เพื่อทบทวนมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละระดับ ให้มีความครอบคลุม ชัดเจน สอดคล้องตามนิยาม
ของระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอดคล้องกับสถานการที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกอง สำนักวิชาการ ได้แก่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อกำหนดมาตรควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจ การที่เป็น อัน ตรายต่ อสุ ขภาพตามกฎหมายว่า ด้ว ยการสาธารณสุ ข
ประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .....
3. เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ 131-6/ คณะกรรมการ
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มีมติ เห็น ชอบกับ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวและมอบให้ฝ ่ายเลขานุการฯปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯและให้ดำเนินการเพื่อเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ข้อมูลด้านวิชาการที่จะนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปกำหนดเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับทั่วประเทศ ครอบคลุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ทั้ง 142 ประเภท ที่มีลักษณะการประกอบกิจการกว่า 1000 ลักษณะยังไม่เพียงพอ
ซึ่งบางมาตรการอาจมีความแตกต่างกัน เช่น ระยะห่าง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ควรมี ก ารศึ ก ษา วิ จ ั ย ด้ า นวิ ช าการประเด็ น โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
เป็นการเฉพาะเพื่อมากำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสม
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 5 ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตติ ามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5. การดำเนินงานตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพ
5.1 การพัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ประเด็นหลักเกณฑ์ วิธีการ การตรวจและการให้คำปรึกษาทางเลือกใน
การยุติการตั้งครรภ์ ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ผลการดำเนินงาน
ร่วมประชุมหารือการยกร่างยกรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษา
ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ ตามมาตรา 305 (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... จำนวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับ ที่ 28) พ.ศ. 2564 เห็น ชอบในหลักการและเนื้อหาของรางประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว
มอบหมายฝายเลขานุการดำเนิน การแจงเวียนรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับ
คำปรึกษาทางเลือ กในการยุ ติก ารตั้ งครรภ ตามมาตรา 305 (5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ....
ที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ใหกับคณะกรรมการทราบ กอนเสนอรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
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5.2 พัฒนากฎหมายระดับอนุบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรฐานแนวทางการประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน
1. ยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานแนวทางการประกอบกิจการให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ร่วมกับสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้ งที่ 7-2/2564
มติการประชุม เห็นชอบกับการเสนอให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานแนวทางการประกอบ
กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านขอรวบรวมการบังคับใช้กฎหมายผู้รับบริการ ทั้งนี้ให้สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ทบทวนร่างประกาศฯ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้สำนักผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการดำเนินการ
แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานแนวทางการประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว
2. ประชุมคณะทำงานยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม
การประกอบกิจการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. .... ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม ให้ปรับร่างประกาศกระทรวงฯ และจัดทำเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. ประชุมคณะทำงานยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุม
การประกอบกิจการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. .... ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงตามความเห็นที่ประชุม
4. เสนอร่างประกาศกระทรวงฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนและปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุม
5. ประชุมคณะทำงานย่อยให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 มติที่ประชุม
ให้ปรับแก้ไขร่างประกาศตามความเห็นที่ประชุม
6. เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 47-5/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 มติการประชุม เห็นชอบ
ในหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการประกอบกิจการการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ....
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
การจัดทำร่างประกาศฯ ยังมีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการที่ยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ควรศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน
เพื่อประกอบการยกร่างประกาศดังกล่าว
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โครงการบริหารและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
กรมอนามั ย เป็ น องค์ ก รหลั ก ของประเทศในการอภิ บ าลระบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาขนสุขภาพดี โดยมีกฎหมาย ในความรับผิดชอบที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน
จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และ 3. พระราชบัญญัติการควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย
โดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และสร้างกลไกระดับจังหวัด
ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานคร และพระราชบัญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกลไกการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงาน
ขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการบริหาร
และขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทำความเข้าใจ
และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับผิดชอบงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ
เพื่อการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสำคัญมีดังนี้
1. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
มีการจัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง มติการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้
1. การพิจารณาการประกอบกิจการ “ตลาด” และ “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ดังนี้
1.1 ข้อหารือจากนายสมชาติ จงผิตะ ว่าตลาดอินดี้โชคชัย 4 มีสถานะเป็นตลาด หรือสถานที่จำหน่าย
อาหารและสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้หรือไม่
1.2 ข้อหารือจากสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสื อ
รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
2. ข้อหารือจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรณี แนวทางการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในการควบคุม
กิจการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
3. ข้อหารือจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตู้กาแฟ
หยอดเหรียญอัตโนมัติ
4. การพิจารณาประเภทกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
4.1 บ้านพักอาศัย (โฮมสเตย์) พูลวิลล่า (Pool Villa) ในหมู่บ้านจัดสรรที่ให้เช่าเป็นครั้งคราวรายวัน
หรือรายสัปดาห์ เพื่อการพักผ่อน
4.2 นาย ก ซื้อตึกแถว 3 ห้องติดกัน แต่ละห้องมีบ้านเลขที่ระบุชัดเจน มีระบบกำจัดของเสียบ่อเกรอะ
บ่อซึมแยกกัน และมีการใช้เช่าตึกแถวเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบกิจการห้องละ 1 ครอบครัว
5. ข้อหารือจากสำนักงานเขตวังทองหลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
6. การปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง การแต่ ง ตั ้ ง วาระการดำรงตำแหน่ ง
และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. การกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
7.1 กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 19
7.2 กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด กรณี การกำหนดวัน และเวลา ในการเปิด–ปิดตลาด
8. ข้อหารือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การมอบอำนาจการเปรียบเทียบคดี
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ข้อหารือจากสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง อำนาจการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ข้อหารือจากสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ผู้มีสิทธิขอจัดตั้งตลาด
11. ข้อหารือจากเทศบาลนครนนทบุ รี และบริษั ท คิด เพื่อความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้ อ ม จำกั ด
ประกอบกับข้อเสนอจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อจัดทำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุ ข
เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
12. ข้อหารือจากฝ่ายเลขานุการ เรื่อง แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (3)
ให้ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (3.14) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่าย
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล หรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
13. ข้อหารือจากสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ เรื่อง ขอหารือกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกรณี การเผาถ่าน
ที่ดำเนินการโดยศูนย์เรียนรู้และสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ข้อหารือจากสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายว่ าด้วย
การสาธารณสุข กรณีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับสถานประกอบกิจการสะสมทรายที่ก่อเหตุรำคาญ
15. (ร่าง) แผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละประเด็นใช้ระยะเวลานานเนื่องจากเป็นประเด็น
ข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงต้องพิจารณาข้อมูล
วิช าการที่เกี่ย วข้ องประกอบด้ว ยทำให้ในการประชุ มคณะอนุ กรรมการสามารถพิจารณาประเด็นเรื ่ อ ง
เพื่อพิจารณาได้ไม่ครบทุกเรื่องตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
2. การเตรียมข้อมูลด้านวิชาการของฝ่ายวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
ยังขาดความครบถ้วน ทำให้ในบางประเด็นขาดข้อมูลวิชาการที่เพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
3. ประธานการประชุม และอนุกรรมการบางท่านติดภารกิจทำให้ไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมได้
ตามแผนที่กำหนดไว้ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการกำกับติดตามมติอย่างต่อเนื่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
2. กำหนดวันประชุมให้ชัดเจนพร้อมนัดหมาย การประชุมล่วงหน้า

26

3. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวกับ
ประเด็นที่นำเสนอที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
4. ฝ่ายเลขานุการต้องรวมรวมประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสรุปประเด็นที่สำคัญส่งให้คณะกรรมการ
ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง 2-3 วัน
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 6 ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อน
การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

2. การประชุมการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผ่านระบบ Video Conference
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและกฎหมายของกรมอนามัย
กองกฎหมาย กรมอนามั ย ได้ ก ารจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ (ร่ า ง) ข้ อ บั ญ ญั ต ิ ท ้ อ งถิ่ น
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. .... จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และวันที่ 21 กันยายน 2564
หน่วยงานที่เข้าประชุมประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ
ผู ้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ได้ ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น
และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ....
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 7 ภาพการประชุมการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ผ่านระบบ Video Conference
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3. การประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางการเปรียบเทียบปรับ
กองกฎหมาย ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องต่อหลักเกณฑ์
วิธีการหรือแนวทางการเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และทดลองใช้คณะกรรมการ
ตามกฎหมาย ซึ่งดำเนินการร่วมกับ สำนักและกองวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
จากภายนอก กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
การจัดทำหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีรายละเอียดที่จะต้อง
ใช้พิจารณาค่อนข้างมากในการจัดทำเกณฑ์กลาง อาจจะใช้ได้ไม่ครบทุกมาตราที่มีโทษปรับ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ควรศึกษาข้อมูลอ้างอิงกับกฎหมายอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ปรับตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และจัดทำเกณฑ์เปรียบเทียบแยกเป็นการประกอบกิจการโดยไม่มี
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น และฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น/กฎกระทรวง
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 8 ภาพการประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางการเปรียบเทียบปรับ
และทดลองใช้กับคณะกรรมการตามกฎหมาย

4. การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
กองกฎหมาย ได้ ดำเนินการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมอนามัย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นกฎหมายและอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มสำหรั บ เจ้ า พนั ก งาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักการใช้อำนาจทางปกครองและการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://laws.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery?page=1&perPage=12

5. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองกฎหมาย ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกี่ย วข้องเป็น การแบบบูร ณาการร่ว มกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผ่านระบบ Video
Conference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เข้าร่ว มประชุมประกอบด้ว ย เจ้าหน้าที่ส ่ว นกลางและส่ว นภูมิภ าค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,
กรมส่งเสริมการปกครอง, กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, สำนักงานท้องถิ่น
จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ผลการดำเนินงาน
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบบูรณาการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Video Conference จำนวน 4 ครั้ง สาระสำคัญ ดังนี้
1. มาตรการในการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการ กิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
2. แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
การแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
3.แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎกระทรวงสุ ข ลั ก ษณะของสถานที ่ จ ำหน่ า ยอาหาร พ.ศ. 2561
และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563
4. การขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. สถานการณ์ ฝ ุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก และผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และแนวทางการใช้ ม าตรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
6. แนวทางการปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมหรือกำกับดูแลตามพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
8. การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
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9. เทคนิคการตรวจแนะนำตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
10. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกใหม่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กฎกระทรวงว่าด้วยการการจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564)
11. แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือวัยรุ่นให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายในรูปแบบศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.)
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
12. กรณีศึกษาเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
13. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานที่ฉีดวัคซีน
- คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการบริการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
สำหรับสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2564
14. แนวทางการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตากฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
15. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
16. งานสาธารณสุขท้องถิ่นรวมทั้งกฎหมายและระเบียบทิ้งถิ่นที่เกี่ยวข้อง
17. แจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
18. กรณีศึกษาการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 9 ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกีย่ วข้องแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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6. การพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับส่วนกลางและภูมิภาค
กองกฎหมาย ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. ยังไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกของบุคลากรแต่ละคนว่ามีศักยภาพในการดำเนินงานด้านกฎหมายมากน้อยเพียงใด
2. รายละเอียดวิชาในหลักสูตรปัจจุบันยังมีเนื้อหาที่ไม่ลึกพอที่จะใช้พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. ประสานขอข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการอบรม เพื่อให้ทราบศักยภาพเชิงลึก
ของบุคลากร และทำการประเมินความเชี่ยวชาญทั้งก่อน และหลังเข้าร่วมหลักสูตร
2. ปรับแก้ไขเนื้อหาในหลักสูตรตามมติที่ประชุมให้มีข้อมูลด้านกฎหมายเชิงลึก แนวทางการประยุกต์
ในการใช้งานจริง และเน้นการฝึกปฏิบัติ
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 10 ภาพการประชุมพัฒนาศักยภาพผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในระดับส่วนกลางและภูมภิ าค
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โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับภาคีเครือข่าย
กรมอนามัย เป็น องค์กรหลักในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้ง
ด้ า นวิ ช าการและด้ า นกฎหมายเพื ่ อ ประชาชนสุ ข ภาพดี โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีกฎหมายเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะไปสนับสนุนและส่งเสริมให้
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบ
กิจการและประชาชนมีความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการสาธารณสุขได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ จึงได้จัดทำโครงการสร้างการรั บรู้ด้านกฎหมายว่า ด้ ว ย
การสาธารณสุขสำหรับภาคีเครือข่าย กิจกรรมสำคัญมีดังนี้
1. จัดทำสื่อสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการ และประชาชน
จากสถานการณ์การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ ่านมาพบปัญหาในการควบคุมดู แลการประกอบกิจ การที่เ ป็นอั นตรายต่ อสุขภาพประเภทเลี้ย งสุ ก ร
ตั้งแต่กระบวนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การพิจารณาอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บการบัง คั บใช้ก ฎหมายว่ าด้ ว ยการสาธารณสุ ข
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้ประกอบกิจการและประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งขาดองค์ความรู้ด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกร
จึงอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ของประชาชน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งหรือร้องเรียนในเวลาต่อมา กองกฎหมาย จึงผลิตสื่อวีดิทัศน์
เพื่อประกอบการสร้างความรอบรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการ
และประชาชน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป
ผลการดำเนินงาน
กองกฎหมาย ได้ ดำเนิน การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การสร้างความรับรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการ
และประชาชน ดังนี้
1. สื่อวีดิทัศน์เพื่อประกอบการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.1 บทบั ญ ญั ต ิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข และกฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร
1.2 บทบาท อำนาจเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร
1.3 การตรวจตรา แนะนำหลักเกณฑ์วิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในฟาร์มเลี้ยงสุกรแก่ผู้ประกอบกิจการ
และควบคุม กำกับ ดูแลผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://laws.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery/3358

2 สื่อวีดิทัศน์เพื่อประกอบการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชน ดังนี้
2.1 บทบาท สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร
2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และบทกำหนดโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2.3 บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการสอดส่อง ดูแลการประกอบกิจการในพื้น ที่
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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2. การพัฒนาต้นแบบ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
กองกฎหมาย ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะในการควบคุมกิจการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรและการกำหนดอัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรและการกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ, ผู้แทนกรมปศุสัตว์,ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง, ผู้แทนกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ,เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม,สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ, กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและกองกฎหมาย กรมอนามัย
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. มาตรการควบคุมการประกอบกิจการฟาร์มสุกรต้องอาศัยองค์ ความรู้ที่หลากหลายจึงไม่สามารถ
กำหนดโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์เฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
2. การกำหนดค่าธรรมเนียมต้องมีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้ยังขาด
ข้อมูลอ้างอิงที่เหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. ปรึกษาหารือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
2. ค้นหาข้อมูลอ้างอิงเชิงเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุน และกำไรของการประกอบกิจการ รวมทั้งต้นทุน
การควบคุมการประกอบกิจการของหน่วยงานรัฐ เพื่อประกอบการกำหนดค่าธรรมเนียม
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 11 ภาพการประชุมเพือ่ จัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง สุขลักษณะในการควบคุม
กิจการฟาร์มเลีย้ งสุกรและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลีย้ งสุกร
และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร

3. การพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กองกฎหมาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึก ษา
สถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 4 ครั้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้กับชุมชน
สถานประกอบกิจการ และประชาชนในการประกอบกิจการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อวางแผนและกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษา
สถานการณ์ความรอบรู้ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื ่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ การดำเนิ น งานการพั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ ประเมิ น
และศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่ าด้ว ย
การสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. เพื ่ อ ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื ่ อ ประเมิ น และศึ ก ษาสถานการณ์ ค วามรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของผู้ประกอบกิจการ
ฟาร์มสุกรในประเทศไทย
5. รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการ
ฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ, ผู้แทนกรมปศุสัตว์ , ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา, เจ้าหน้าที่
จากสำนั ก อนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม,สำนั ก สุ ข าภิ บ าลอาหารและน้ ำ , กองประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
และกองกฎหมาย กรมอนามัย
ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ของกิจการฟาร์มสุกร และสถานการณ์การประกอบกิจการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2. จั ดทำกรอบแนวคิ ดและแนวทางการสร้ างความรอบรู ้ ในการจั ดการฟาร์ มสุ กรตามกฎหมายว่ าด้ วย
การสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. จั ดทำกรอบแนวทางการดำเนิ นงานการพั ฒนาเครื ่ องมื อประเมิ นและศึ กษาสถานการณ์ ความรอบรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานการพัฒนาเครื่องมือประเมิน และศึกษาสถานการณ์
ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. จัดทำกรอบแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของผู้ประกอบกิจการฟาร์มสุกรในประเทศไทย
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. เนื่องด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางกิจกรรมไม่สามารถ
ลงพื้นที่เป้าหมายได้ จึงมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยในแต่ละด้าน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. ควรมีการทบทวนองค์ความรู้ด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจั ดทำเครื่องมื อ/
แบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
การจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน
2. ควรมีการประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดทำการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึ กษา
สถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มสุกรตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการ
3. มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานวิจัย และด้านที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำสื่อพัฒนาความรอบรู้เรื่องการอุทธรณ์คำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
กองกฎหมาย ได้ดำเนินการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง หลักการใช้อำนาจทางปกครองและการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. การจัดทำสื่ออนิเมชั่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาจยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
บางกลุ่ม เช่น ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ เป็นต้น
2. ขาดการประเมินการเข้าถึง/ความเข้าใจต่อสื่ออนิเมชั่นที่มีการเผยแพร่ออกไป
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. ควรมีการประชุมจัดทำแผนในการผลิตสื่ออนิเมชั่นของหน่ว ยงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการ
PMQA หมวด 4 เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่ออนิเมชั่น และเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ของกลุ่มงาน
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่ออนิเมชั่นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย เช่น เว็บไซต์
กรมอนามัย และเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนการจั ด ทำสื ่ อ อนิ เ มชั ่ น แต่ ล ะปี โดยจั ด จ้ า งผู ้ เ ชี ่ ย วชาญให้ ท ำสื ่ อ ตามแผนที ่ ก ำหนด
และจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องเร่งด่วน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://laws.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery?page=1&perPage=12
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โครงการจัดทำแนวทางการบรูณาการขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ระดับจังหวัด (SEZ)
กรมอนามัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงาน
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นให้ บ ั งคั บใช้ พระราชบั ญญั ต ิ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที ่ แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม
เพื่อควบคุ มดู แลการดำเนินกิ จการ กิจกรรม หรือการกระทำใดๆ ไม่ให้ก่อผลกระทบต่ อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม
พระราชบั ญญั ต ิ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที ่ แก้ ไขเพิ ่ มเติ ม ได้ ให้ อำนาจองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นใน
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้านสุขลักษณะที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องดำเนินการ
โดยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน(Special Economic Zone : SEZ)
ไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อาศัยอำนวจตามกฎหมายว่าด้ายการสาธารณสุข หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับที่บังคับใช้อยู่
เนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน กองกฎหมายจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมสำคัญมีดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบข้อบัญญัต ิท้องถิ่น ที่จำเป็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้ อ ม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอต่อการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ)
2. เพื่อพัฒนาแบบฟอร์ม (Template) การยก (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ)
ผลการดำเนินงาน
ได้จ ัดทำรูป แบบข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จำเป็นต่ อ การป้ องกัน และแก้ไ ขปัญหาอนามัยสิ่ง แวดล้ อ ม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ)
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการปรับแผนการดำเนินงานจากกิจกรรมเดิมซึ่งเป็นกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบ ัติการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทำแผนและกำหนดกรอบการดำเนินงาน
2. ขาดข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
สำหรับกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ดำเนิ น การศึ ก ษาสถานการณ์ ทบทวน รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานการณ์ ด ้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ ป ั ญ หาด้ า นอนามั ย สิ ่ ง แวดล้ อ ม เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ การจั ด ทำกรอบและกำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน
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การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
การดำเนิ นงานของคณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวั ดในปี พ.ศ. 2564 จั งหวั ดที ่ ดำเนิ นการจั ดประชุ ม
ไปแล้วและส่งรายงานมายังกรมอนามัยมีทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงใช้กลไก
ในการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผ่านกลไกคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
ชุดอื่น ๆ ด้วย เช่น คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นต้น
โดยมีการจัดประชุมฯ จำนวน 55 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 71.43
สถานการณ์ การดำเนิ นการจั ดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวั ด และคณะกรรมการสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ ในปี พ.ศ. 2561 จัดประชุม จำนวน 57 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 74.03 ในปี พ.ศ. 2562
จัดประชุม จำนวน 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 77.92 ในปี พ.ศ. 2563 จัดประชุมจำนวน 35 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 45.45
ดังภาพด้านล่าง
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โดยมีประเด็นนำเข้าที่ประชุม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ/ไฟป่า (PM10/PM2.5), การควบคุมป้องกันโรคโควิด
19, มูลฝอยทั่วไป, เหมืองแร่/โรงไฟฟ้า/โรงงานอุตสาหกรรม, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช, สิ่งปฏิกูล, มูลฝอยติดเชื้อ,
สุขาภิบาลอาหาร Food Safety,ข้อบัญญัติท้องถิ่น สุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้, EHA, น้ำดื่มหยอดเหรียญ, มลพิษทางน้ำ,
ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ตลาด,การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด, การเปรียบเทียบปรับและการเฝ้าระวัง
และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังภาพด้านล่าง

การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแยกรายศูนย์อนามัย
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ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. กรรมการตำแหน่งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการภาค
ประชาชน ได้ หมดวาระลงในปี งบประมาณนี ้ จึ งต้ องมี การสรรหาแต่ งตั ้ งคณะกรรมการให้ ครบองค์ ประชุ ม
แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยังไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาได้
2. จังหวัดขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
เพื่อไปสู่การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
3. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้
4. เจ้าหน้าที่ในบางจังหวัดขาดทักษะและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
5. ขาดงบประมาณในการดำเนินการจัดประชุม คสจ. จึงใช้การบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดอื่น ๆ ในจังหวัด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
2. กำกับ ติตตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด อย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ในระดับเขต
3. การผลักดันให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และข้อมูล
ด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่และรายงานผลในโปรแกรมกำกับติดตามฯ
4. การผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยกาสาธารณสุข
กองกฎหมาย ได้ พ ั ฒ นาโปรแกรมกำกั บ ติ ด ตามรายงานผลการดำเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกาสาธารณสุ ข เพื ่ อสนั บสนุ นการดำเนิ นงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่ าด้วย
การสาธารณสุข ให้มีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ มีข้อมูล ประกอบ
การวางแผน ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ทันต่อสถานการณ์
และมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงาน
กองกฎหมาย ได้กำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมกำกับติดตามรายงาน
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในระยะที่ 2 ดังนี้
- หนังสือแจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ
กำกับติดตามผลการใช้งานโปรแกรมฯ
- นำเสนอโปรแกรมต่อคณะ KISS และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ICT กรมอนามัย
- จัดจ้างเอกชนในการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมฯ
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโปรแกรมฯ
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- เสนอคณะกรรมการสาธารณสุขและทำหนังสือแจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการเข้าใช้
งานโปรแกรมฯ
- กำกับติดตามผลการดำเนินงาน คสจ./คสก. ผ่านโปรแกรมฯ ปีงบประมาณ 2564
ในการดำเนินงานในระยะต่อไปทางกองกฎหมาย จะทำการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมฯ
รวมถึงมีการกำกับติดตามและประเมินผลการใช้งานโปรแกรมฯ ในระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อเสนอมา
พัฒนาระบบต่อไป
ปัญหาอุปสรรค
1. การพัฒนาโปรแกรมมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. โปรแกรมยังไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และไม่สะดวกในการเข้าใช้งาน
โปรแกรมแบบ Real Time
3. ขาดเวทีในการอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
4. ขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมฯ อย่างต่อเนื่อง
5. การเสนอขออนุมัติจัดจ้างทำโปรแกรมฯ มีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน
6. ขาดผู้พัฒนาระบบที่เป็นบุคลากรของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. ควรปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้ใช้งานได้ง่ายตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และไม่เพิ่ม
ภาระของผู้ปฏิบัติงาน
2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมฯ ให้ชัดเจน และติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
3. เพิ่มช่องทางการเสนอแนะต่อการพัฒนาโปรแกรมฯ
4. ของบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมฯ
5. จัดจ้างผู้พัฒนาโปรแกรมฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมฯ และดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง
6. จัดอบรมและเผยแพร่สื่อ/คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
7. ผลักดันให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดผ่านโปรแกรมฯ
8. เชื่อมโยงโปรแกรมฯ กับฐานข้อมูลอื่น ๆ ใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัย

รูปภาพที่ 12 ภาพโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยกาสาธารณสุข
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3. การพัฒนาสื่อ คู่มือองค์ความรู้ และแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย
กองกฎหมาย ปรับปรุงคู่มือ และสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ในความรั บ ผิ ด ชอบกรมอนามั ย เพื ่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการสาธารณสุ ข
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 การจัดทำคู่มือ
ลำดับ

ชื่อเรื่อง

1

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2564

2

คู่มือรวมข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 3

3.2. การจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก
เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จำนวน 15 เรื่อง

รูปภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างสื่อองค์ความรู้การบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบกรมอนามัย
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3.3 การสนับสนุนสื่อองค์ความรู้ ประเภทหนังสือ/คู่มือกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ลำดับ

ชื่อเรื่อง

พิมพ์
ครั้งที่

ขอรับด้วย ขอรับทาง
ตนเอง หนังสือราชการ
(เล่ม)
(เล่ม)

1.

คู่มือพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ 1
ปี 2561

70

57

2.

คู่มือการปฏิบัติตาม
กฎหมายการสาธารณสุข
(SOP)

ครั้งที่ 9
ปี 2555

26

27

3.

รวมบทความตัวอย่าง
คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายสาธารณสุข

ครั้งที่ 8
ปี 2558

2

10

4.

คู่มือแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจัดการมูล
ฝอย

-

-

5.

แนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ครั้งที่ 4
ปี 2558

-

-

6.

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับปรับปรุง
(ฉบับกระเป๋าสีชมพู/ส้ม)

ครั้งที่ 3
ปี 2561

124

46

ครั้งที่ 2
ปี 2557
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ลำดับ

ชื่อเรื่อง

พิมพ์
ครั้งที่

ขอรับด้วย ขอรับทาง
ตนเอง หนังสือราชการ
(เล่ม)
(เล่ม)

7.

แนวทางการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ครั้งที่ 2
ปี 2562

11

10

8.

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ 1
ปี 2559

3

-

9.

รวมข้อหารือการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เล่ม 2

ครั้งที่ 3
ปี 2562

7

27

10.

กฎหมายสาธารณสุขให้
ความรอบรู้สู่ประชาชน

ครั้งที่ 2
ปี 2561

12

2

11.

แนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงานจัดการอบรมเจ้า
พนักงานสาธารณสุข

ครั้งที่ 1
ปี 2562

4

-

12.

แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขของสถาน
ประกอบกิจการสักผิวหนัง
หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกาย (แผ่นพับ)

ครั้งที่ 1
ปี 2562

85

-
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ลำดับ

13.

14.

ชื่อเรื่อง
แนวทางการใช้มาตรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5)
แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19
รวมทั้งหมด

พิมพ์
ครั้งที่

ขอรับด้วย ขอรับทาง
ตนเอง หนังสือราชการ
(เล่ม)
(เล่ม)

ครั้งที่ 1
ปี 2563

16

ครั้งที่ 1
ปี 263

46

11

-

406

190

45

โครงการบริหารงานอุทธรณ์ ร้องเรียนและคดีปกครอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดสิทธิของประชาชนไว้ใน “มาตรา 4
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” และ “มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร” กองกฎหมายได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านพิจารณา
อุทธรณ์ คดีปกครอง เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุข รวมถึงขี้มูลความผิดการละเมิด
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่ออำนวยความยุติธรรม
และคุ้มครองสิทธิด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายให้ เ กิ ด ความเสมอภาคและเป็ น ธรรมแก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ ่ ม จึ ง ได้ จ ั ด ทำโครงการดั ง กล่ า ว
กิจกรรมสำคัญมีดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 12 ครั้ง และประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 12 ครั้ง
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 14 ภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
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2. สถานการณ์การดำเนินงานอุทธรณ์ ปี 2564
2.1 การพิจารณาอุทธรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งอุทธรณ์ที่ได้รับจำนวนทั้งหมด 93 เรื่อง

ไม่รับ จำหน่าย
อุทธรณ์ อุทธรณ์

ยก
อุทธรณ์

เพิกถอน ทบทวน
คำสั่ง

17
12
(18.28) (12.90)

37
(39.78)

14
(15.05)

2
(2.15)

การดำเนินการภายใต้
อยู่ระหว่าง กรอบระยะเวลาที่ ก.ม.
ดำเนินการ
กำหนด 90 วัน

11
(11.83)

เกิน

ไม่เกิน

3
(3.23)

79
(84.95)

2.2 การดำเนินการคดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับอุทธรณ์
ผลการดำเนินงาน ได้รับคดีปกครอง จำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการการเสร็จแล้ว 24 เรื่อง
จำนวน
(เรื่อง)
24 เรื่อง

ดำเนินการเสร็จแล้ว
เพิกถอน ประกอบ
ไม่ออก
ไม่ต่อ
ให้หยุด
ใบอนุญาต กิจการโดย ใบอนุญาต ใบอนุญาต ประกอบ
ไม่ได้รับ
กิจการ
ใบอนุญาต
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
3 เรื่อง
3 เรื่อง

ให้แก้ไข/
ระงับเหตุ
รำคาญ
15 เรื่อง

3. การประชุ ม คณะทำงานพั ฒ นารู ป แบบคำสั ่ ง ทางปกครองตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองกฎหมาย ได้จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม เพื่อการทบทวนรูปแบบคำสั่งทางปกครองและคำอธิบายสำหรับเป็นคู่มือ/แนวทาง
ในการดำเนินงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนี้
1. พิจารณาร่างรูปแบบบันทึกหนังสือแจ้ง และร่างรูปแบบคำสั่งทางปกครอง รวม 36 เรื่อง ดังนี้
1.1 เป็นรายมาตราจำนวน 33 เรื่อง (14 มาตรา)
1.2 แบบบันทึกหนังสือแจ้ง 3 เรื่อง
2. พิจารณาภาษาและสำนวนที่ใช้โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม และสละสลวย
3. พิจารณารายละเอียดของคำอธิบายในการใช้ร่างรูปแบบบันทึกหนังสื อแจ้ง และร่ างรูปแบบคำสั่ง
ทางปกครอง ให้เข้าใจและง่ายต่อการกรอกข้อมูล
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แผนการดำเนินงานต่อไป
1. นำร่างรูปแบบบันทึกหนังสือแจ้ง และรูปแบบคำสั่งทางปกครองไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 1,930 แห่ง ดังนี้
1.1. เทศบาลนคร
30 แห่ง
1.2. กรุงเทพมหานคร
50 เขต
1.3. เทศบาลเมืองพัทยา
1 แห่ง
1.4. เทศบาลเมือง
195 แห่ง
1.5. เทศบาลตำบล
1,124 แห่ง
1.6. องค์การบริหารส่วนตำบล 530 แห่ง
2. ประเมินผลการใช้รูปแบบบัน ทึกหนังสือแจ้ง และรูปแบบคำสั่งทางปกครอง โดยใช้เครื่องมือ
และแบบสอบถาม และวิเคราะห์จากการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
3. จัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิคต่อไปในอนาคต
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 15 ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบคำสั่งทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ประชุ ม คณะทำงานตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง และรวบรวมหลัก ฐาน เพื ่ อ ประกอบการชี ้ม ู ลความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
กองกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูล
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2564 ครั้งที่ 7-1/2564 กรณี ป้ายและลดราคา จำนวน 4 เรื่อง
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 8-2/2564 กรณี ป้ายและลดราคา จำนวน 2 เรื่อง
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 9-3/2564 กรณี ป้ายและลดราคา จำนวน 6 เรื่อง
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 กันยายน 2564 ครั้งที่ 10-4/2564 กรณี ป้ายและลดราคา จำนวน 3 เรื่อง
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ, กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกองกฎหมาย กรมอนามัย
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ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 16 ภาพการประชุมคณะทำงานรวบรวมหลักฐานเอกสารเสนอเพื่อชี้มูลความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

5. การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง เทคนิคการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาทางปกครองและวินิจฉัยอุทธรณ์
กองกฎหมาย ได้มีการจัดประชุมพั ฒนาศั กยภาพผู้ปฏิบัติ งานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
เรื่อง เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาทางปกครองและวินิจฉัยอุทธรณ์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาทางปกครองและวินิจฉัยอุทธรณ์ และพัฒนาศักยภาพ
บุ คลากรกรมอนามั ยให้ ม ี ความรู ้ ความเข้ าใจในกฎหมายพื ้ นฐานที ่ เกี ่ ยวข้ องและจำเป็ นต่ อการปฏิ บ ั ต ิ งาน
ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ
คณะวิทยากรจากสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุดที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นิติกร นักวิชาการสาธารณสุข จากหน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สังกัดกรมอนามัย
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 17 ภาพการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เรื่อง เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาทางปกครอง
และวินิจฉัยอุทธรณ์
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ส่วนที่ 4
ผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
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ส่วนที่ 4

ผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กร

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2564
กองกฎมาย กรมอนามัย ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) เพื่อถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและกรม รวมถึงนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม ม.44 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ภารกิจหลักกรมอนามัยและภารกิ จหลักสายวิชาการ ซึ่งมีจำนวน 10 ตัวชี้วัด มีระยะเวลา
ประเมินผล เป็น 2 รอบ รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) และรอบที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย
1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
1.28 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนา
ทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
1.35 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลือ่ นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุม
ภายใน
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function)
3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
สรุปคะแนนที่ได้

คะแนน ผลการดำเนินงาน
เต็ม 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง
5

5.0000

5.0000

5

5.0000

5.0000

5

5.0000

5.0000

5

5.0000

5.0000

2.5

2.5000

2.5000

2.5

2.5000

2.5000

5
5
5
5

4.4643
4.2723
5.0000
5.0000

3.9538
5.0000
4.8214
5.0000

5

5.0000

5.0000

4.8737

4.8775
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โครงการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ด้วยนโยบายรัฐบาลได้ขับเคลื่อนผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ส่ ว นราชการต้ อ งปรั บ เปลี ่ ย นแนวคิ ด และวิ ธ ี ก ารทำงาน แบบใหม่
โดยเพิ่มขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีความพร้ อมใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อสถานการณ์และความท้าทายในปัจจุบัน เกิดกระบวนการ
เรีย นรู้ร ่ว มกั น ของบุค ลากร อัน นำไปสู่ การพัฒ นาหน่ว ยงานให้บ รรลุเป้า ประสงค์ห ลั ก ของกรมอนามั ย
จึงได้ทำโครงการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงขึ้น กิจกรรมสำคัญมีดังนี้
1. การประชุมบุคลากรกองกฎหมาย กรมอนามัย ดำเนินงานจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง
➢ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. การนำเสนอประเด็นจากที่ประชุมสำคัญ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
2. รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ความก้าวหน้าการปรับปรุงเว็บไซต์และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตอบข้อหารือ
➢ ครั้งที่ 2 เมื่อศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา/อุปสรรค ของคณะทำงาน/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 18 ภาพการประชุมบุคลากรกองกฎหมาย กรมอนามัย
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2. การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
คณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ได้มีการดำเนินงานจัดประชุม
จำนวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
➢ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. แจ้งคำสั่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
และพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ( Healthy
Workplace Happy for Life)
2. ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
3. แจ้งการประเมินตนเองตามเกณฑ์การดำเนินงาน 5ส. และการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS) กรมอนามัย
4. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน HWP ของกองกฎหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานสถานที่
ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ของกรมอนามัย
5. แผนการดำเนิน งานและกิจ กรรมเพื่ อ พั ฒ นากองกฎหมายตามแนวทางสถานที่ ทำงานน่ า อยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
➢ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. แจ้งผลการประเมินที่ได้รับจากการตรวจประเมินครั้งที่ 1 กองกฎหมายได้อันดับที่ 2
2. วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กรรมการตรวจประเมินจะเข้าตรวจครั้ งงที่ 2 ขอให้ทุกท่านช่วยดูแล
ความเรียบร้อย เพื่อจะได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน
3. คณะกรรมการฯ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ช่ องว่าง (Gap analysis) ความเสี่ยงและประเด็น
โอกาสของกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
➢ ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

1. แจ้งคะแนนตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ คะแนนเต็ม 5
หน่วยงาน ได้ 4.4643 คะแนน เนื่องจากโดนตัดคะแนน 5 ส และ HWP ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจประเมิน
ได้ทำการตรวจประเมินและส่งผลคะแนนมาให้ จึงขอกำชับให้คณะกรรมการฯ ช่วยดูแลในกลุ่มตนเองให้การดำเนินงาน
ตาม 5 ส และ HWP ในจุดที่โดนตัดคะแนน และส่วนที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น
2. รายงาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ของสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และความสุ ข ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และการดำเนิ น งาน
ในรอบ 5 เดือนหลังที่จะต้องขับเคลื่อนไปสู่ระดับดี และดีมาก
➢ ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. แจ้งเกณฑ์การประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีว ิต และความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)รอบ 5 เดือนหลัง
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2. การเตรียมความพร้อมการรับตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินของกรมอนามัยและกำหนด
ผู้รับผิดชอบหลักตามเกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิตของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
➢ ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน. 2564 สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
1. ชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
2. ชี้แจงการเข้ากองกฎหมาย ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจประเมินของกรมอนามัย
3. กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก โดย วิทยากรจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามแผนที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการแต่ ล ะกลุ ่ ม งาน กำชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ใ นกลุ ่ ม ของตนเอง ทำตามแผน Healthy
Workplace Happy for Life ที่กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ภาพการดำเนินงาน
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รูปภาพที่ 19 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)

3. การพัฒนางานวิชาการ และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกฎหมาย ได้มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม การจัดการความรู้
รายละเอียดดังนี้
ผลงานวิจัย
3.1. การพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกัน
ปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง ในช่วงปี 2559 – 2561 พบว่าปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากฝุ ่ น ละอองมี แ นวโน้ ม และทวี ค วามรุ น แรงเพิ ่ ม มากขึ ้ น ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคม - มี น าคม
ของทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และในเขตเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งเป็นปัญหามลพิษ
ทางอากาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุม
ป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศหลายฉบับ ได้ แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งงแวดล้อม
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพราะราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎหมายแต่ละฉบับ มีเจตนารมณ์และกลไกการขับเคลื่อน
ตามกฎหมายที่แตกต่างกัน ในปัจ จุบ ัน ยังขาดข้อมูล สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมใน
การควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศแบบบรูณาการ ประกอบกับกฎหมายถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการจัดการ
ให้เกิดเมืองอัจริยะ (Smart City)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาของการใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันมลพิษทางอาการ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ
3. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน
1.ประชุ ม ชี้ แ จงโครงการพั ฒ นาแนวทางการใช้ ก ฎหมายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนา
แนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และพิจารณาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ดำเนิ นการเก็ บข้ อมู ลการใช้ กฎหมายเพื ่ อควบคุ มมลพิ ษอากาศในพื ้ นที ่ เป้ าหมาย โดยรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
3. ประชุมติดตามการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
ห้องประชุม เฉลิมชาติ แจ่มจรรยา กองกฎหมาย กรมอนามัย
4. คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ ่ น ในการควบคุ ม ป้ อ งกั น ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที ่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ วั น พฤหั ส บดี ที่
26 สิงหาคม 2564 เวลา เพื่อพิจารณาการขอขยายเวลา และแผนการดำเนินงานที่ปรับใหม่ตามโครงการ
พัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
3.2 การศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบูรณาการกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบูรณาการ
กิจ การที ่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ขภาพตามกฎหมายว่า ด้ว ยการสาธารณสุข ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อพัฒนาแนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกลุ่ม
ประเภทกิจการกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมปรึกษาหารือโครงการศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
และแนวทางการบูรณาการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
เพื่อศึกษาสถานการณ์การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครอบคลุม 13 กลุ่ม
ประเภทกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดทำแนวทาง
และกลไกการพิจ ารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกลุ่มประเภทกิจการ
กับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับ ใหม่ที่มีผลใช้บังคับกรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาเครื่องมือเก็บข้อมูล
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2. ประชุมปรึกษาหารือ “แนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามกลุ่มประเภทกิจการ กับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับ กรณีการพิจารณา
อนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ในวันพฤหัสบดีที่
19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรึกษาหารือ“แนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามกลุ่มประเภทกิจการกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับ กรณีการพิจารณา
อนุญาตการประกอบกิจ การที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อุ ต สาหกรรมจั ง หวัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข
3. ประชุมรับฟังความคิดเห็น“(ร่าง) แนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามกลุ ่ ม ประเภทกิ จ การกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานฉบั บ ใหม่ ท ี ่ ม ี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ
กรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) แนวทางและกลไกการพิจารณาอนุ ญาตการประกอบกิจการที่
เป็ นอั นตรายต่ อสุ ขภาพตามกลุ่ มประเภทกิ จการกั บกฎหมายว่ าด้วยโรงงานฉบับใหม่ ที ่ ม ี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ กรณี
การพิ จ ารณาอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การที่ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุข ภาพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ”
โดยมี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่า ด้ ว ยการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้แทนผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนจากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ ่ น องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น รูป แบบพิเ ศษ ผู้แทนผู้ประกอบกิ จการที ่เป็ นอันตรายต่ อสุ ข ภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สรุป ผลและจัดทำรายงานแนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพตามกลุ ่ ม ประเภทกิ จ การกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานฉบั บ ใหม่ ท ี ่ ม ี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ
กรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจ การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
และบทสรุปสำหรับผู้บริหารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม
1. การพัฒ นาระบบฐานข้อมูล และจัดทำรายงานสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นภายใต้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ใช้ติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒ นา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทั้งในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
2. การพัฒนารูปแบบการออกคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
3. การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานได้
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ภาพการดำเนินงาน

รูปภาพที่ 20 ภาพการประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการใช้กฎหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

รูปภาพที่ 21 ภาพนวัตกรรมและโปแกรมของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 5
การดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อรองรับ
ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
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การดำเนินงานด้านกฎหมายเพื่อรองรับ
ส่วนที่ 5 ต่อสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีการระบาด
ในวงกว้ าง และได้ ประกาศให้ โรคโควิ ด 19 เป็ นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ (Public Health
Emergency of International Concern) โดยแนะนาให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ
COVID-19 สาหรับประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงของ
ประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องให้ความสาคัญตั้งแต่
การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคลของประชาชน โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจาตัว
และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ และเหมาะสมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ
1. สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระดับประเทศ
ในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID–19)) ได้มีการนำกฎหมายเฉพาะมาใช้ในการควบคุมการระบาด ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
โดยได้มีการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติหลายฉบับเพื่อรองรับการระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งต่อมาเพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการและควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 5 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 อีกทั้ง ยังได้ออกประกาศและคำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 ปัจจุบันได้
มีข้อกำหนดออกมาทั้งหมด 26 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) โดยได้กำหนดมาตรการในการควบคุม
การแพร่ระบาด เช่น กำหนดพื้นที่เสี่ยง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงและสถานประกอบการ ห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่เสี่ยง
งดการเรียนการสอน งดจัดกิจกรรมตามประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุม
ของคนจำนวนมาก เป็นต้น
2. “ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้า ที่ ข องรัฐ มนตรีตามกฎหมายเป็น อำนาจหน้ า ที ่ ข อง
นายกรัฐมนตรี” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบันประกาศในเรื่องดังกล่าวมีอยู่ 3 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)
ได้กำหนดให้มีการรวมอำนาจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยใน
การป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับ ยับ ยั้ง ในสถานการณ์ฉ ุก เฉิน หรือฟื้นฟู หรือช่ว ยเหลือประชาชน
ตามพระราชบัญญัติทั้งหมด 31 ฉบับ ซึ่งรวมถึง พระราชบัญญัติโรคติดต่ อ พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย
3. “ประกาศ เรื ่ อ ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท้ อ งที่
ทั ่ ว ราชอาณาจั ก ร” โดยอาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ซึ ่ ง ในปั จ จุ บ ั น มี ก ารออกประกาศในเรื่ อ งดั ง กล่า วทั ้ง หมด 1 2 ฉบั บ
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
4. “ประกาศ เรื่ อ ง การให้ ป ระกาศที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก ำหนดตามประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ยั ง คงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ” โดยอาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 7 แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
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ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ก ารออกประกาศในเรื่ อ งดั ง กล่ า วทั้ ง หมด 12 ฉบั บ
(ข้อมูล ณ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2564)
5. “ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผ ลใช้บ ังคับ ” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งในปัจจุบันมีการออกประกาศใน
เรื่องดังกล่าวทั้งหมด 12 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
6. คำสั ่ งศู นย์ บริ หารสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด 19)
โดยอ้างอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
- เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 โดยสั ่ งให้ ห ั วหน้ าผู ้ ร ั บผิ ดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น
และพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง
ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งหมด 11 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)
- เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังตามข้อกำหนดออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ น พ.ศ. 2548
ซึ่งในปัจจุบันมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งหมด 4 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564)
7. ประกาศหรือคำสั่งในรูปแบบอื่น ๆ เช่น คำสั่งนายกรัฐมนตรี คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น ด้ า นความมั ่ น คง เป็ น ต้ น โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการ จั ด ตั ้ ง กลไกการสั ่ ง การ
หรือการประสานงาน การมอบหมายอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมการระบาด
2. กฎหมายและมาตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์การคุ้มครองประชาชน
ด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระทำและ
กิจการประเภทต่าง ๆ โดยสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังเสริมในการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ภายในประเทศ ควบคู่กับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
มาตรการ การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) โดยภายหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
และได้มีการประกาศให้ โ รคติดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง กรมอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการ
สาธารณสุขได้เสนอประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563
เพื ่ อ ให้ ส ถานพยาบาลสามารถปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการกำจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื ้ อ พ.ศ. 2545
ในการจัดการห้องรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้ตราประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกัน
ความเสี ่ ย งจากโรคติ ดเชื ้ อไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))
สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
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สุ ขภาพประเภทกิ จการบริ การ ซึ ่ งได้ กำหนดหลั กเกณฑ์ ในการจั ดการสุ ขลั กษณะของสถานประกอบกิ จการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวกับการดู แลความสะอาดของสถานประกอบกิ จการ
และการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของของผู้ประกอบกิจการ และผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงได้ตรากฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 ขึ้น
โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในช่วง 14 พฤศจิกายน 2563 –13 พฤศจิกายน 2564
(1) กฎกระทรวง 3 ฉบับ
1.1 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า ดังนั้น เพื่อลดภาระ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงฯ นี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2563
1.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ปัจจุบันมีโรคติดต่อที่ต้องการใช้มาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม แต่การกำหนดเกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเชื้อยังไม่ครอบคลุมมูลฝอยติดเชื้อบางประเภทหรือจากบางแหล่งกำเนิด ทำให้มูลฝอยติดเชื้อ
ดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบกับมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อและเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล
เป็นเรื่องด้านเทคนิควิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เหมาะสม
1.3 กฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าต และหนั ง สื อ รั บ รองการแจ้ ง ตาม
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564
โดยที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ต้องปิดกิจการตาม
มาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระ
และบรรเทาผลกระทบที ่เ กิด ขึ้น แก่ผ ู้ ป ระกอบกิจ การ สมควร ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุ ญ าต
และหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 5 ฉบับ
2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยง
จากโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))
สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) สำหรับสถานประกอบกิจการเพื่อประโยชน์
ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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สามารถดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้
ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางประกอบการในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 9 เมษายน 2563
2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))
ได้ถูกเพิ่มเติมในบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป คือวันที่ 14 มีนาคม 2563
2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธ ี การ และมาตรการป้ องกั นความเสี ่ ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
2.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. 2564
2.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ
ของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564
(3) ประกาศกรมอนามัย 4 ฉบับ
3.1 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ย งจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) สำหรับสถานที่
ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
3.2 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) สำหรั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 2563
3.3 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมของ
ผู้มีหน้าที่ให้บริการในสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2564
3.4 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) รับและส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
โดยประกาศกรมอนามั ย ทั ้ ง 4 ฉบั บ มี เจตนารมณ์ ให้ ม ี การจั ดการด้ านอนามั ยสิ ่ ง แวดล้ อ ม
ส าหรั บสถานที ่ ราชการ สถานที ่ ท างานเอกชน สถานประกอบกิ จการตามกฎหมายว่ าด้ วยการสาธารณสุ ข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ที่พักอาศัย การขนส่งสาธารณะ สถานบริการฉีดวัคซีน โดยเน้นการควบคุม
เกี่ยวกับสุขลักษณะการทาความสะอาดจุดเสี่ยง พื้นที่ส่วนรวม การจัดการส้วม การจัดการ ขยะมูลฝอย การระบาย
อากาศ และมีคาแนะนาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ รวมทั้งคาแนะนา ในการปฏิบัติตนส่วนบุคคล
ส าหรับผู้มีห น้าที่ให้บ ริการในสถานบริการฉีดวัคซีน ผู้ให้บริการรับและส่งผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
และประชาชน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID – 19))
(4) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข 4 ฉบับ
4.1 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากการบริการฉีด
วัคซีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID – 19)) สำหรับสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2564
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4.2 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อโรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) สำหรั บการประกอบกิ จการ การจั ดให้ ม ี มหรสพ
การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2564
4.3 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประกอบกิจการจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทค
คาราโอเกะหรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2564
4.4 คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกัน
ความเสี ่ ยงจากโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))
สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับการควบคุมการแพร่ระบาด
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญ ญั ต ิ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558
เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยในภาวะปกติ กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขก็จะแสดงบทบาทในการกำกับดูแลสภาวะด้านสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน ไม่ให้เป็น
แหล่งที่ก่อให้เกิดโรค หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการกำหนดเป็น“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” แล้ว จึงควบคุม
กำกับให้เป็นไปตามข้อบังคับนั้น แต่เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคติดต่ออันตราย
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อจะมีการดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มข้นถึงขนาดให้อำนาจการสั่งการที่มีลักษณะ
จำกั ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลได้ อ ย่ า งมาก ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให้ ส ามารถควบคุ ม และระงั บ โรคระบาดนั ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง เป็ น เจ้ า พั น กงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรคติ ด ต่อ
และกฎหมายว่าด้ว ยการสาธารณสุข สามารถเลือกใช้มาตรการหรืออำนาจตามกฎหมายใดก็ได้ที่เห็ นว่า
เหมาะสมต่อบริบทของสถานการณ์อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจนั้นจะต้องพิจารณาร่วมกับข้อกำหนดของ
นายกรัฐมนตรีที่ออกประกาศหรือข้อกำหนดตามมาตรา 9 และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการที่
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดนั้นด้วย
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุม
การประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร การควบคุมการประกอบกิจการตลาด เป็นต้น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จึงมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน และควบคุมดูแลให้การประกอบกิจการ หรือกิจกรรมใด ๆ ในสถานประกอบกิจการ
หรือสถานที่ใด ๆ ให้ดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดขึ้น
เพื่อใช้ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกลุ่มกิจการประเภทการบริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยัง
สามารถแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานประกอบกิจการเพิ่มเติม หรือกำหนด
เป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
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4. การสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของคณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และคณะกรรมการ
สาธารณสุ ข กรุ ง เทพมหานครในการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง และมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 17/3 ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
รณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีเกิดโรคระบาด
ผู้ว ่าราชการจังหวัดหรื อปลัด กรุ งเทพมหานครสามารถสั่ งการผ่ านมติ ค ณะกรรมการฯ ให้ส ่ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุม แก้ไข หรือจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดที่เหมาะสมในส่วน
ที่อยู่ภ ายใต้ความรั บ ผิดชอบของหน่ว ยงานนั้น โดยสามารถนำหลักเกณฑ์ หรือองค์ความรู้ทางวิช าการ
ที่กรมอนามัยจัดทำขึ้นไปเผยแพร่ และกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ในปัจจุบัน กรมอนามัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการผ่านทางเวปไซต์ของกรม รวมทั้งได้มีการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
และปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์เฉพาะ
สำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น ตลาด ร้านอาหาร สถานบันเทิง ศาสนสถาน เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้สนับสนุน
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่น คู่มือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)),
แนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายกรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในตลาดและกิจการประเภทอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และแนวทางการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในสถานบริ การ ผั บ บาร์ สถานที ่ ท ี ่ ให้ บริ การในทำนองเดี ยวกั นและกิ จการประเภทอื ่ น ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น
5. การควบคุมการแพร่ระบาดโดยอาศัยกลไกในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) หน่วยงานระดับพื้นที่มีอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับในการออกประกาศ หรือข้อสั่งการเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีการออกมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
คำสั่งจังหวัด คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกาศจังหวัด แถลงการณ์จังหวัด ประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด ประกาศกรุงเทพมหานคร คำสั่งกรุงเทพมหานคร ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัด คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหนังสือแจ้งเวียนหรือหนังสือประชาสัมพันธ์ ซึ่งในแต่ละจังหวัดมี
รูปแบบ และรายละเอียดที่แตกต่างกันไป โดยมีการอ้างอำนาจทั้งจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 พระราชบั ญญั ต ิ ระเบี ยบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติรักษาความมั ่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งอาจอ้างอำนาจจากกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือจากกฎหมายหลายฉบับร่วมกัน
รายละเอียดที่กำหนดจะรวมถึงการประกาศพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด การตั้งด่านตรวจ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
หรือคณะทำงานการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการประสานงานและการดำเนินงาน อีกทั้ง ยังมีการกำหนดมาตรการที่
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ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับมาตรการที่ประกาศตามข้อกำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
อย่างไรก็ตาม มาตรการที่กำหนดอาจมีความแตกต่างกันในพื้นที่ที่มีการะบาดจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
เช่น พื้นทีบ่ ริเวณชายแดน เป็นต้น
6. การสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดในนามกรมอนามัย
นอกเหนือจากการดำเนินการตามบทบาท และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมอนามัยได้ดำเนินการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเชิงวิชาการ โดยอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดทำประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID–19)) สำหรั บ สถานที ่ ร าชการ สถานที ่ ท ำงานเอกชน และสถานประกอบกิ จ การ
พ.ศ. 2563 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ
พ.ศ. 2563 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมของผู้มีหน้าที่
ให้บริการในสถานบริการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2564 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง คำแนะนำการป้องกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) รับและส่ง
ผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ.2564 โดยประกาศกรมอนามัยทั้ง 4 ฉบับ มีเจตนารมณ์ ให้มีการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สาหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทางานเอกชน สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ที่พักอาศัย การขนส่งสาธารณะ สถานบริการฉีดวัคซีน
โดยเน้ น การควบคุ ม เกี ่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะการท าความสะอาดจุ ดเสี ่ ยง พื ้ นที่ ส ่ วนรวม การจั ดการส้ ว ม
การจั ดการ ขยะมู ลฝอย การระบายอากาศ และมี ค าแนะน าแก่ ผ ู ้ เกี ่ ยวข้ อง ผู ้ ปฏิ บ ั ต ิงาน และผู ้ ใช้ บริ การ
รวมทั้งคาแนะนา ในการปฏิบัติตนส่วนบุคคลสาหรับผู้มีหน้าที่ให้บริการในสถานบริการฉีดวัคซีน ผู้ให้บริการรับ
และส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))

Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิด-19

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
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ส่วนที่ 6
ภาคผนวก
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ส่วนที่ 6

ภาคผนวก

สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วประเทศ
กองกฎหมาย ได้มีการจัดทำข้อมูลสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วประเทศ
หน่วยงาน

จำนวนทั้งหมด

เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
อบต.
รวม

30
195
2,247
5,300
7,772

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
จำนวน (แห่ง)
ร้อยละ
30
100.00
195
100.00
2,120
94.35
4,388
82.79
6,733
86.63

ไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
จำนวน (แห่ง)
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
127
5.65
912
17.21
1,039
13.37

ตารางที่ 2 สถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามสารบัญญัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรื่อง
การจัดการมูลฝอย
การจัดการสิ่งปฏิกูล
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตลาด
สถานที่จำหน่ายอาหาร
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แห่ง
1,210
1,166
4,945
411
1,684
1,876
4,347
2,314
785
2,851
2,186

ร้อยละ
17.97
17.32
73.46
6.11
25.01
27.87
64.57
34.37
11.66
42.35
32.47
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แผนภูมิ แสดงสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามสารบัญญั ติพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
73.46
17.97

17.32

64.57
6.11

25.01

27.87

34.37

42.35
11.66

32.47

(หน่วย : ร้อยละ)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://laws.anamai.moph.go.th/th/status-local-rules64 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จากข้อมูลสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทั่วประเทศ จำแนกตามสารบัญญัติพระราชบัญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที ่ แก้ ไขเพิ ่ มเติม พบว่า อปท.มี การออกข้ อบั ญญัต ิท ้ องถิ ่นเรื ่อง การจั ดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จำนวน 4,945 แห่ง (ร้อยละ 73.46) เป็นลำดับที่หนึ่ง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวน 4,347 แห่ง (ร้อยละ 64.57) เป็นลำดับที่สอง และเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
จำนวน 2,851 แห่ง (ร้อยละ 42.35) เป็นลำดับที่สาม
การให้บริการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในรอบปี 2564 กองกฎหมาย กรมอนามั ย ให้ บริ การตอบข้ อหารื อด้ านกฎหมายการสาธารณสุ ข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีช่องทางการให้บริการตอบข้อหารือฯ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์/ไลน์กลุ่ม/เพจ และทางหนังสือราชการ
ช่องทางการตอบข้อหารือ
ทางเอกสาร
ทางเว็บไซต์/ไลน์กลุ่ม/เพจ
ทางโทรศัพท์

จำนวนเรื่องเข้า (เรื่อง)

จำนวนเรื่องดำเนินแล้วเสร็จ (เรื่อง)

40
62
2,050

30
62
2,050
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1. การตอบหารือทางหนังสือ ข้อเท็จจริงได้ไม่ครบถ้วนที่จะพิจารณาข้อกฎหมาย ต้องมีการติดต่อ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบข้อหารือ
2. การตอบหารื อ ทางโทรศั พ ท์ มี ก ารแลกเวรแต่ เ จ้ าหน้า ที่ผ ู้ร ับ ผิ ด ชอบของเวรนั้ นไม่ อ ยู่ ตาม
ความรับผิดชอบและไม่มีการแจ้งแลกเวรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความสับสนในความรับผิดชอบการตอบ
ข้อหารือทางโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถตอบข้อหารือได้ครบทุกประเด็นคำถามหรือตอบ
กลับข้อหารือล่าช้า
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3. การตอบหารือทางเว็บไซต์/ไลน์กลุ่ม/เพจ ประสบปัญหาระบบไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ตั้งกระทู้
ระบบค้างบ่อยครั้งเมื่อกดตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็น และข้อหารือบางเรื่องต้องการรายละเอียดหรื อ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
1. การตอบหารือทางโทรศัพท์ การตอบหารือทางโทรศัพท์ หากมีการแลกเวรหารือนั้นได้มีการแจกตารางเวร
ล่วงหน้า หากท่านใดติดภารกิจให้มีการแลกเวรล่วงหน้าและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และมีการแจ้งเตือนเวร
ตอบข้อหารือประจำวันทาง Line group หากท่านใดติดภารกิจให้มีการแลกเวรล่วงหน้าและแจ้งบุคคลที่เกี่ ยว
ทราบ และในกรณีที่ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือไม่อยู่ที่โต๊ะหรือติดภารกิจเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน
ตอบข้อหารือแทนผู้รับผิดชอบและในกรณีที่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานดังกล่าวไม่มีบุคลากรอยู่เลยให้ผู้รับโทรศัพท์
โอนสายไปยังหัวหน้ากลุ่มงานให้เป็นผู้ตอบข้อหารือแทนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานของตนเอง
2. การตอบหารือทางเว็บไซต์/ไลน์กลุ่ม/เพจ เสนอให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบ และสอบถามขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้หารือ ระบบการแจ้งเตือนให้แก่ Admin และผู้ตั้งกระทู้ เพื่อให้ทราบว่าระบบหรือกระทู้ของตนเอง
มีความเคลื่อนไหว
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ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
กองกฎหมาย กรมอนามัย
บรรณาธิการ :
นางณีรนุช อาภาจรัส

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย

คณะผู้จัดทำ :
นางวาสนา ปะสังคานนท์
นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์
นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ
นายไอลวิล ขันธสนธิ์
นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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“กรมอนามัย
เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
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