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บทท่ี 1 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

จากหลักการของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยมีหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการด าเนินงานให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนนั้น 
ในปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวน 7,852 แห่ง แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะพ้ืนที่ ประชากร 
เศรษฐกิจ รายได้ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นเมือง ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อศักยภาพการด าเนินงานที่
ต่างกันด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการ
บังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่โดยตรง ท าให้การจัดการปัญหาด้านอนามั ยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมากขึ้น  

จากการติดตามสถานการณ์การด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการ
ส่วนท้องถิ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากยังออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายไม่ครบถ้วนท าให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังจะพบเห็น
ได้จากภาพข่าวหรือสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง อาทิ ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อหรือกากอุตสาหกรรม การ
ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญที่พบใน
ชีวิตประจ าวันแต่ได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้ ได้รับอันตรายหรือเกิดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือเป็นสาเหตุของอาชญากรรมที่รุนแรง ฯลฯ  ประกอบกับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและเตรียมการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ผู้ประกอบกิจการสามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนได้มาก
ขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานและการแสวงหาปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนต่ ากว่าเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่าย  หากหน่วยงานแต่ละระดับไมม่ีการวางแผน เตรียมการหรือจัดการที่ดีปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีความสลับซับซ้อนอยู่แล้วจะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในวง
กว้างจนยากเกินที่จะแก้ไขหรือเยียวยาได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาได้ มีผู้หยิบยกประเด็น 
ที่เป็นปัญหาจากการด าเนินงานใช้บังคับกฎหมายอย่างไมม่ีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงานเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมี
จ านวนบุคลากรน้อยและส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายรวมถึง
ทักษะการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส่วนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มักพบปัญหา
การเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมในการอยู่อาศัยหรือใช้ชีวิตประจ าวันที่ถูกละเมิดจากผู้อ่ืน อยู่บ่อยๆ  
ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการสาธารณสุขได้มอบหมายให้ฝุายเลขานุการแสวงหาแนวทางและ
วิธีการที่จะน ามาก าหนดเป็นมาตรการในการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับการด าเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวและเป็นการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ กรมอนามัยจึงได้ด าเนินการทบทวนพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       
โดยประเด็นส าคัญที่ก าหนดให้มีในการแก้ไข คือ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่          
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ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) 2560 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 65ก 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยบทบัญญัติมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) 2560 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
  *มาตรา 17/1 ก าหนดให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น จ านวน 
23 คน ประกอบด้วย 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
 2) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
กรรมการ 
 3) นายกเทศมนตรี จ านวนหนึ่งคน  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งคน            
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีท่ีจังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย 
 4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้ายละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา 17/2 ก าหนดให้คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีองค์ประกอบทั้งสิน
จ านวน 26 คน ประกอบด้วย 
 1) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
 2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ แทนกรมอนามัย ผู้แทน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 
 3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน
ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมอนามัย
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนและ
                                                           
* ให้เพิ่มข้อความต่อนี้เป็นหมวด 2/1 คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มาตรา 17/1 มาตรา 
17/2 มาตรา 17/3 มาตรา 17/4 และมาตรา 17/5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 65 ก หน้า 49 วันที่ 22 มิถุนายน 2560) 
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ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยสิ่ งแวดล้อม
กรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการอนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2 อ านาจหน้าที่ 
ส าหรับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 17/3 ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

1) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา  10 (1) 
2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

3) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและให้ค าปรึกษาหรือ
สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติกาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง
กับแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 

4) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการและ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วย 

5) สอดส่องหรือก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 7) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัย
ตามมาตรา 8/1 

8) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่ งเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
เมื่อพิจารณาจากอ านาจหน้าที่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานาคร ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะกรรมการบริหารระดับจังหวัดที่จะเชื่อมโยง 
เสนอแนะ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้นๆ กับคณะกรรมการสาธารณสุขใน
ส่วนกลางโดยใช้การประชุมเป็นช่องทางหลักในการระดมความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินใจด าเนินการเรื่อง
ต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาหรือเป็นปัญหาของพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันสถานการณ์ ทั้งนี้ บทบัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุขได้ถูกก าหนดให้น ามาใช้ในการประชุมของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้วย หลังจากคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครได้มีมติหรือความเห็นในเรื่องใดแล้วย่อมมี
ผลผูกพันตามกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ที่ต้องด าเนินงานดังนี้ 
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1) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพ่ือเสนอต่อ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 
3) เสนอแนะให้ความเห็นต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เป็น

ประโยชน์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผลักดันให้
ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้ครบถ้วน 

4) ให้ค าปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ในการ
ด าเนินงานหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 

5) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของในการด าเนินงานของราชการส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6) เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนแก่ส่วนราชการในพ้ืนที่และราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและกลไกของกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายใน
ลักษณะต่างๆ ทั้งในด้านกฎหมาย วิชาการ และการบริหารจัดการให้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) เป็นแกนกลางในการสอดส่องหรือก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

8) ด าเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
อธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8/1 โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องรีบด าเนินการโดยไม่ชักช้า  

9) มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือวัตถุใดๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ได้ ถือเป็นขั้นตอน
ส าคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณาก าหนดมาตรการแก้ไขและสั่งการ
ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและคุ้มครองดูแลสุขภาพและสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10) มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

11) เสนอเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วตามสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้คณะกรรมการสาธารณสุขทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อ
รัฐมนตรีออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 ต่อไป 

 12) พิจารณา เสนอความเห็น เหตุผล ความจ าเป็นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่อาจมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขก่อนเสนอให้
รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ใช้ได้ 

13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
 
 
 



- 5 - 
 
แผนภูมิที่ ๑  แสดงบทบาทอ านาจหน้าที่การด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
                และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครก็คือคณะกรรมการทีม่ีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงานคุ้มครอง
สุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด มีสถานะเป็นองค์กรตามกฎหมายที่จะสามารถด าเนินงานได้ 
แบบบูรณาการและเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกับส่วนกลางได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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บทท่ี 2 

แนวทางการด าเนินงานส าหรับฝ่ายเลขานุการ 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ 

ค าว่า “เลขานุการ” เป็นค าสนธิ มาจากค าว่า “เลขา” สนธิกับ “อนุการ”ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 “เลขา” แปลว่า ลายรอยเขียน ตัวอักษร การเขียน สวนค าว่า “อนุการ” 
แปลว่าการท าตาม การเอาอย่าง เมื่อรวมกันแล้วค าว่า “เลขานุการ” จึงหมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสือตามที่ผู้ใหญ่สั่ง จากค าจ ากัดความของนักวิชาการและพจนานุกรมสามารถขยายค าจ ากัดความของค า
ว่า “เลขานุการ”ได้ดังนี้ “เลขานุการเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทักษะทุกเรื่องของ
ส านักงาน มีความรับผิดชอบในงานที่ท าอยู่ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือสั่งการ ทั้งยังสามารถใช้ความคิด
พิจารณาตัดสินใจในขอบเขตแห่งอ านาจที่ได้รับมอบหมายทันที” 

เลขานุการ ในภาษาอังกฤษคือ Secretary เป็นค าศัพท์ที่มาจากภาษาลาตินว่า “Secretum” 
แปลว่า “Secret” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ความลับ” ผู้ที่ท างานในต าแหน่งเลขานุการคือผู้ที่รู้ความลับและ
เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เก็บความลับขององค์กร ต าราทางวิชาการได้ให้ความหมายตามตัวพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

S = Sense คือ มีสามัญส านึก รู้จักรับผิดชอบว่าสิ่งใดควรท าและไม่ควรท า มีการตัดสินใจ
อย่างเด็ดขาด อีกท้ังไม่เป็นผู้ที่ท างานโดยปราศจากความยั้งคิด 

E = Efficiency คือ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพของงานด้วย 

C = Courage คือ มีความมุมานะ ความกล้า และกล้าที่จะท างานโดยไม่กลัวว่าจะเกิด
ความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลนั้น แล้วงานก็จะส าเร็จสมความมุ่งหมาย 

R = Responsibility คือ มีความรับผิดชอบในการท างาน ต้องเป็นผู้ที่ท างานนั้นเอง 
และต้องรับผิดชอบด้วย 

E = Energy คือ มีก าลังใจในการท างานและสุขภาพที่ดี โดยธรรมดาของการท างานแล้ว 
อาจต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว แบ่งเวลาท างานให้ถูกต้องเพ่ือร่างกายจะได้พักผ่อน 
ตามความเหมาะสม 

T = Technique คือ มีเทคนิคในการท างาน รู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม ซึ่งเทคนิคนั้น 
เป็นของแต่ละบุคคลแต่อาจเลียนแบบจากผู้อื่นและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 

A = Active คือ มีความว่องไว ไม่เฉื่อยชา ตื่นตัว มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ แม้ว่างานที่ท า
จะมีมากหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม 

R = Rich คือ เป็นผู้มีศีลธรรม มีความสมบูรณ์ในด้านจิตใจ หากเลขานุการมีคุณธรรมที่ดี 
จะน าความเจริญมาสู่ตัวเลขานุการและองค์การที่ท างานอยู่ 

Y = Youth คือ อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว เพราะงานของเลขานุการต้องติดต่อกับคนทั่วไป 
ต้องอาศัยการอ่อนน้อมถ่อมตน 

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเลขานุการจึงถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ มีความ
รอบคอบ เป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมแก่ต าแหน่ง 
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แผนภาพที่ 1 แสดงความหมายและลักษณะของเลขานุการ 

 

 
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ 

งานเลขานุการถือเป็นงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในทุกหน่วยงาน เพราะจะท าให้งานต่างๆ 
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เลขานุการเปรียบเสมือนฟันเฟืองแห่งเครื่องจักรที่จะท าให้งานของ
องค์กรนั้นๆ ด าเนินไปได้ด้วยดี ในองค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการเพ่ือแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหารหรือเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา เป็นศูนย์รวมงานขององค์กรเป็น         
ผู้เชื่อมโยงกับผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองค์กร 

ตามความเห็นหรือความเข้าใจของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือเอกชน เลขานุการ
จะหมายถึง บุคคลที่เป็นคนสนิทหรือใกล้ชิดที่ท าหน้าที่ด าเนินการสารพัดประโยชน์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้าง แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า เลขานุการ คือ ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง  ส่วนในมาตรฐานอาชีพของกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงานได้ให้ค านิยามของอาชีพเลขานุการไว้ว่าเป็นผู้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้บริหาร
ขององค์กรในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและเปูาหมายขององค์กร
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว 

2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม 
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลที่มารวมกันเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

อย่างเป็นระบบ ระเบียบและมีจุดมุ่งหมาย 
การประชุมเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและด าเนินการ การประชุมถือเป็นกลไกที่ส าคัญ

ของหน่วยงานทุกระดับ เป็นการท างานทางความคิด เป็นจุดรวมของความคิด การตัดสินใจ นโยบาย 
การศึกษาค้นคว้าวิจัย การแก้ไขปัญหาและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

การประชุมมีประโยชน์ ดังนี้ 
1. ช่วยให้เกิดการท างานทางความคิดร่วมกัน 
2. ช่วยให้เกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ 
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3. ช่วยในการกระจายข่าวสาร 
4. ช่วยในการประสานงาน ประสานความคิดและสร้างความเข้าใจ 
5. ช่วยให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
6. ช่วยให้เกิดแนวทาง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ จากการเสนอความเห็นในที่ประชุม 

(1) ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม 
องค์ประชุม หมายถึง ผู้มีหน้าที่ต้องเข้าประชุม ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ 
ครบองค์ประชุม หมายถึง จ านวนผู้เข้าประชุมครบตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับโดยทั่วไป

หมายถึงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หากไม่ครบองค์ประชุมมติที่
ได้ถือเป็นโมฆะ 

ที่ประชุม หมายถึง บรรดาผู้เข้าประชุมทั้งหมด ไม่ใช่สถานที่ประชุม 
ระเบียบวาระ หมายถึง เรื่องท่ีจะน าเข้าปรึกษากันในที่ประชุม 
ญัตติ หมายถึง ข้อเสนอซึ่ งผู้ เข้าประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

หากเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุม เลขานุการจะเสนอประธาน
เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

การอภิปราย หมายถึง การแสดงความคิดเห็น กล่าวสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติที่เสนอ 
ต่อที่ประชุม 

มต ิ หมายถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในญัตติต่างๆ มติที่ได้อาจเป็นมติเอกฉันท์ 
หรือมติเสียงข้างมาก โดยการออกเสียงลงคะแนนลับหรือลงคะแนน 
โดยเปิดเผย 

(2) องค์ประกอบของการประชุม 
ประธาน หมายถึง ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการประชุม เพ่ือให้การประชุมด าเนินไป 

จนบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รองประธาน หมายถึง ท าหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ 
กรรมการ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่เข้าประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

และออกเสียงลงมติ 
กรรมการและเลขานุการ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่จดบันทึกและจัดเตรียมการประชุม    

นอกเหนือไปจากการท าหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอ่ืนๆ 
(3) หลักและแนวปฏิบัติตามขั้นตอนการประชุม 

ก่อนการประชุม 
ประธาน - ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประชุม 

- ก าหนดระเบียบวาระการประชุม วัน เวลาและสถานที่ มอบหมาย 
ให้เลขานุการจัดท าหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

- เตรียมเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับการประชุม 
กรรมการ - อ่านจดหมายเชิญประชุม 

- เตรียมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
- หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ควรแจ้งให้เลขานุการทราบล่วงหน้า 

เลขานุการ - ส่งจดหมายเชิญประชุมและจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
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- เตรียมสถานที่ อุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- เตรียมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

ขณะประชุม 
ประธาน - กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

- คอยควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบ กล่าวขอบคุณ 
และกล่าวปิดการประชุม 

กรรมการ - เข้าประชุมให้ตรงเวลา 
- แสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการประชุม 

เลขานุการ - อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) เสนอให้ทีป่ระชุมรับรอง 
- อ่านระเบียบวาระการประชุมว่าจะประชุมเรื่องใด 
- แสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมในฐานะกรรมการ 
- จดบันทึกการประชุม 

หลังการประชุม 
ประธาน          - ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมโดยอาจมอบหมาย

ให้เลขานุการเป็นผู้ติดตาม 
กรรมการ - ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากที่ประชุม 
เลขานุการ - จัดท ารายงานการประชุม 

- ส่งเอกสารแจ้งให้กรรมการทราบมติของที่ประชุม 
- ช่วยประธานติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 

(4) ประเภทของการประชุม 
1) การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นการท าความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ขององค์กร นโยบายเปูาหมายและกลยุทธ์ต่างๆ จัดการประชุมให้กระชับโดยใช้เวลาสั้นๆ 
2) การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและประกาศเกียรติคุณ ในยามที่องค์กรต้องการรวบรวมพลัง 

ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานที่จะฝุาวิกฤติหรือพิชิตเปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งควรตั้งชื่อการประชุมให้
น่าสนใจ เช่น “พลังสู่ความส าเร็จ” ถ้ามีงบประมาณเพียงพอควรเลือกจัดในสถานที่ที่ได้บรรยากาศดีๆ ควรมี
วิทยากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักร่วมบรรยายด้วยสัก 1 ช่วง ในตอนท้ายของการประชุมถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่
ส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้เร่งเร้าและจูงใจให้พนักงานทุกคนฮึกเหิมและให้ค ามั่นสัญญาต่อกันว่าจะ
ร่วมกันสามัคคีกันปฏิบัติพันธะกิจนั้นให้ส าเร็จให้จงได้ 

3) การประชุมเพื่อร่วมกันคิดสร้างสรรค์  เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ส าคัญในการบริหาร 
ให้องค์กรนั้นๆ เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและเป็นการฝึกให้สมาชิกทุกคนในองค์กร 
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของทีมงานต่อไป 

4) การประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจ การประชุมลักษณะนี้องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วย
ผู้น าประชุมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้น าองค์กร และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และมีอ านาจการตัดสินใจสั่งการในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเกิน 10 -12 คน การประชุมที่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมากๆ บ่อยครั้งจะท าให้ได้แต่ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แต่การสรุปเพ่ือให้
ได้ผลในการร่วมกันตัดสินใจที่ดีนั้นเป็นไปได้ยาก 

5) การประชุมเพื่อสอนงานและฝึกอบรม การประชุมประเภทนี้มีความส าคัญและจ าเป็น 
ต่อองค์กรและสมาชิกในองค์กรนั้นๆ แต่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง 
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(5) การพิจารณาจัดประชุม 

การประชุมเป็นการท างานอย่างหนึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานด้านการบริหาร 
แต่การจัดประชุมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาไตร่ตรอง เนื่องจากการจัดการประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย 
ที่เป็นการลงทุนสูงเพราะน าเอาคนมาใช้เวลาร่วมกันเป็นจ านวนมาก หากได้ผลไม่คุ้มจะเป็นความสูญเสีย  
โดยใช่เหตุ บางครั้งเมื่อไม่มีการประชุมธุรกิจก็สามารถด าเนินไปได้ตามปกติ  แต่ถ้าหากมีการประชุม 
ธุรกิจอาจจะด าเนินไปได้ดียิ่งขึ้น 

เมื่อใดควรเรียกประชุม 
 เมื่อไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุ สภาพและขอบเขตของปัญหาหรือไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้โดยล าพัง 
 เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจโดยกลุ่ม 
 เมื่อต้องการการสนับสนุน หรือต้องการความร่วมมือจากหลายฝุาย 
 เมื่อต้องการหารือเพ่ือก าหนดเปูาหมายร่วมกัน 
 เมื่อต้องการชี้แจงและให้ข้อแนะน าการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 เมื่อต้องการการประนีประนอมข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง 
 เมื่อต้องการให้เห็นความส าคัญของผู้ที่ได้รับเชิญมาเข้าประชุม 
 เมื่อต้องการชี้แจงนโยบายหรือให้เหตุผลในการตัดสินใจ 
 เมื่อต้องการทบทวนสิ่งที่มีมติไปแล้ว 
 เมื่อต้องการจัดการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมใดๆ 

เมื่อใดไม่ควรเรียกประชุม 
 เมื่อเรื่องนั้นสามารถตัดสินใจได้โดยล าพัง 
 เมื่อผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 เมื่อขาดข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ส าคัญท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณา 
 เมื่อไม่สามารถเตรียมการประชุมให้พร้อมมูล 
 เมื่อขาดผู้เหมาะสมหรือผู้เชี่ยวชาญหากจ าเป็นต้องใช้ 
 เมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดความยุ่งยากหรือความขัดแย้งรุนแรงจากผู้ เข้าประชุม 

จะต้องเลื่อนการประชุมไปก่อน 
 เมื่อประเมินได้ว่าผลของการประชุมจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย 
 เมื่อมีวิธีการอ่ืนที่ให้ผลเท่ากันหรือดีกว่าการประชุม 
 เมื่อสถานการณ์ภายนอกไม่เอ้ือต่อการจัดประชุม 

การตัดสินใจเลือกผู้เข้าประชุม 
 เป็นผู้ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ที่ประชุมในด้านความคิดเห็นที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์

ของการประชุม 
 เป็นผู้มีข้อมูลและรอบรู้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประชุม 
 เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีประชุม 
 เป็นผู้อยู่ในฐานะต้องให้การรับรองมติหรือผลของการประชุม 
 เป็นผู้ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องท่ีประชุม 
 เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจหรืออนุมัติให้มีการด าเนินการได้ตามมติของที่ประชุม 
 เป็นผู้ที่จ าเป็นต้องรู้สาระท่ีน าเสนอในที่ประชุม 
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จ านวนผู้เข้าประชุมที่เหมาะสม 

 การประชุมเพ่ือการตัดสินใจ ควรมีจ านวนประมาณ 5 คน 
 การประชุมเพ่ือการแก้ปัญหา ควรมีจ านวนประมาณ 7 คน 
 การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ควรมีจ านวนประมาณ 7 คน 
 การประชุมเพ่ือการบริหาร ควรมีจ านวนประมาณ 10-15 คน 
 การประชุมเพ่ือฝึกอบรม ควรมีจ านวนประมาณ 20-25 คน 
 การประชุมชี้แจง ควรมีจ านวนประมาณไม่เกิน 30 คน 
 การประชุมเพ่ือแจ้งข่าวสารต่างๆ มีจ านวนเท่าใดก็ได้ตามจ านวนของผู้ที่จ าเป็น 

ต้องรับรู้ข่าวสารนั้น 
(6) รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คือ ข้อความบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 
โดยระบุมติของที่ประชุม เพ่ือ 

 เก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
 ยืนยันการปฏิบัติงาน 
 แสดงกิจกรรมที่ด าเนินการมาแล้ว 
 แจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้ก าหนดให้แบ่งระเบียบวาระการประชุมออกเป็น 5 วาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ การรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 รูปแบบของรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม.......................................................... 
ครั้งที่........../............... 

เมื่อวันที่.........เดือน................................. พ.ศ. .... 
ณ ..................................................................... 

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
เริ่มประชุมเวลา 

(ข้อความ)..................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
เลิกประชุมเวลา 

................................................... ผู้จดรายงานการประชุม 
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ส่วนประกอบของรายงานการประชุม 
1. รายงานการประชุมของใคร ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
2. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุมว่า เป็นการประชุมครั้งที่เท่าใดของปีนั้นเรียงล าดับตามปีปฏิทิน

และทับ (/) ด้วยปีพุทธศักราช เมื่อขึ้นปีใหม่ให้เริ่มต้นนับ 1 ใหม ่ 
3. วัน เดือน ปี ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม อาจขึ้นต้นด้วยค าว่า “เมื่อ” 
4. สถานที่ประชุม ให้ระบุสถานที่ท่ีใช้ด าเนินการประชุม 
5. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมและได้มาประชุม 

หากมีผู้มาประชุมแทน ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทนพร้อมทั้งระบุว่าแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด 
6. ผู้ ไม่มาประชุม ให้ลงชื่ อหรื อต าแหน่ งของผู้ที่ ได้ รับแต่ งตั้ ง เป็นคณะที่ประชุม 

ซึ่งไม่ได้มาประชุมพร้อมทั้งระบุเหตุผล (ถ้ามี) ทั้งนี้ การระบุเหตุผลนิยมใช้ว่า ลาปุวย ลากิจหรือติดราชการ 
7. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและต าแหน่งของผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 

แต่ได้เข้าร่วมประชุม 
8. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุมตามเวลาจริงไม่ใช่เวลานัดประชุมเพราะการ

ประชุมอาจล่าช้ากว่าก าหนดได้ 
9. ข้อความ การจดรายงานการประชุมมี 3 วิธี คือ จดละเอียดทุกค าพูดพร้อมทั้งมติ 

จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญพร้อมทั้งมติ และจดเฉพาะเหตุผลและมติของที่ประชุม นอกจากนี้ ยังนิยม 
ระบุข้อความเกริ่นน าไว้ในตอนต้นและระบุก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในช่วงท้ายด้วย 

10. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาเลิกประชุมตามเวลาจริง 
11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม 
แนวทางการจดรายงานการประชุม 
- ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับรู้

โดยไม่ต้องพิจารณาสิ่งใดเพ่ิมเติมในการประชุม หากเรื่องที่แจ้งมีหลายเรื่องให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่ 
ไม่มีเรื่องแจ้งให้ระบุว่า “ไม่มี” มติของระเบียบวาระนี้คือ “ที่ประชุมรับทราบ” 

- ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม หากไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 
จะระบุข้อความรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ เท่าใดทับด้วยปีพุทธศักราช หากมีการแก้ไขรายงานการ
ประชุมจะจดบันทึกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแก้ไขและส่วนรับรอง การแก้ไขข้อความควรระบุให้ชัดเจนว่าแก้ไข
ข้อความ ในระเบียบวาระใด หน้าใดหรือข้อใด และเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากข้อความเดิมเป็นข้อความใด 
มีการเพิ่มหรือตัดขอ้ความใด 

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระนี้หลายหน่วยงานนิยมใช้ 
ชื่อว่า “เรื่องสืบเนื่อง” เป็นการบันทึกเรื่องที่พิจารณาไปแล้วและยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระนี้เป็นการบันทึกเรื่องที่น าเข้า
พิจารณาในการประชุม หากมีหลายเรื่องจะแยกบันทึกเป็นเรื่องๆ ระบุความคิดเห็นประเด็นส าคัญและมติ  
ของที่ประชุม นิยมใช้ว่า “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย” หากมีการมอบหมายหน้าที่ควรระบุให้ชัดเจน 
อาจบันทึกมติช่วงนี้ “ว่าที่ประชุมรับทราบ” 

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ วาระนี้เป็นการบันทึกเรื่องที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในรายงาน 
การประชุมครั้งก่อนและไม่ได้จัดไว้ในระเบียบวาระแต่มีผู้เสนอขึ้นและไม่ใช่เรื่องส าคัญสามารถพิจารณา  
และสรุปเป็นมติของที่ประชุมได้  การบันทึกจะระบุประเด็นส าคัญและมติของที่ประชุมไว้ซึ่งอาจระบุว่า 
“ที่ประชุมรับทราบ” หรือ “ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย” แล้วแต่กรณี 
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- ตัวอย่างรายงานการประชุม - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย 
ครั้งที ่2/25๕4 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 25๕4 
ณ ห้องใบบุญ  อาคาร ๒ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายบุญยิ่ง  สหการ  ประธาน 
2. นายบุญมี  สวยเสมอ กรรมการ 
3. นายบุญน า  สมบูรณ์ดี กรรมการ 
4. น.ส.บุญศรี  สถาพร  กรรมการ 
5. นางบุญรัก  สมประสงค์ กรรมการ 
6. นายบุญประกอบ สมสกุล  กรรมการ 
7. น.ส.บุญสุข  สุขกมล  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญมา  สบายใจ  (ลากิจ) 
2. น.ส.บุญพา  สมัครสมร (ลาปุวย) 

เริ่มประชุม เวลา 10.10 น. 
เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชิญประธานไปบรรยาย  
เรื่องเอกลักษณ์ไทย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25๕4 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแก้ไขข้อความ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 2 ตัดข้อความ “นายบุญมี สวยเสมอ” 
ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 3 เพ่ิมเติมข้อความ "ทุกวันเสาร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน" 
ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 1 จากข้อความ"จ านวน 50 คน" แก้ไขเป็น"จ านวน 500 คน" 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวบุญศรี สถาพร รายงานต่อที่ประชุมว่า งานแสตมป์กรุงสยามก าลังด าเนินงาน 

ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ขณะนี้ก าลังติดต่อวิทยากรและหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้ 
และจัดแสดงนิทรรศการ คาดว่าการติดต่อทั้งหมดจะเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 25๕4 

ที่ประชุมรับทราบและประธานได้มอบหมายให้นางสาวบุญศรี  สถาพร ไปจัดท าบทสรุป 
การด าเนินงานตามโครงการเป็นเอกสารเพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

1. การจัดงานสัปดาห์เหรียญกษาปณ์ไทย 
ประธานขอให้กรรมการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมได้เปิดอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นพอสรุปได้ว่า งานสัปดาห์เหรียญกษาปณ์ไทยประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับวิวัฒนากรของเหรียญ
กษาปณ์ไทย 
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และจัดแสดงเหรียญรุ่นเก่า การอภิปรายหัวข้อ “อนาคตที่รุ่งโรจน์ของเหรียญกษาปณ์ไทย” การจัดฉาย
สไลด์มัลติวิชันจากกรมธนารักษ์ และการเปิดบริการรับแลกเหรียญ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 
ประธานได้มอบหมายหน้าที่ ดังนี้ 
1.1 นายบุญมี สวยเสมอ รับผิดชอบจัดปูายนิทรรศการ 
1.๒ นายบุญน า สมบูรณ์ดี รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับกรมธนารักษ์ 
1.๓ นางบุญรัก สมประสงค์และนางสาวบุญศรี สถาพร รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ 
1.๔ นางสาวบุญสุข สุขกมล รับผิดชอบ ด้านเอกสาร 
ที่ประชุมรับทราบ 
2. การจัดการแสดงไปร่วมงานสงกรานต์ของสมาคมสตรีไทย 
ประธานขอให้กรรมการร่วมกันแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น  พอสรุปได้ว่า 

ควรจัดการแสดงชุดการละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า เป็นต้น โดยติดต่อการแสดง 
จากมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 
นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้นางบุญรัก สมประสงค์ ติดต่อการแสดงจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 อ่ืนๆ 
1. นางบุญรัก สมประสงค์ เสนอให้แต่งตั้งนายบุญธรรม สวัสดี เจ้าหน้าที่กองส่งเสริม 

งานเอกลักษณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย เพ่ือแบ่งเบาภาระของกรรมการ
และเลขานุการ  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยและประธานมอบหมายให้เลขานุการจัดท าหนังสือแต่งตั้ง 
2. นายบุญประกอบ สมสกุล เสนอให้จัดเครื่องดื่มประเภทน้ าชา กาแฟ แทนน้ าอัดลม 

ระหว่างการประชุม 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยและประธานมอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องดื่ม

ประเภทน้ าชา กาแฟ ตั้งแต่การประชุมครั้งต่อไป 
การประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้องใบบุญ 

เลิกประชุม เวลา 11.50 น. 
นางสาวบุญสุข  สุขกมล  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(7) ปัญหา ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข 

ปัญหาเกี่ยวกับการประชุม 
การประชุมอาจเกิดปัญหาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

 การประชุมเริ่มและเลิกไม่ตรงเวลา 
 เรื่องท่ีน าเข้าสู่การพิจารณามีมากเกินไป 
 มีผู้เข้าร่วมประชุมมากเกินไป 
 ผู้ซึ่งควรจะเข้าประชุมไม่มาประชุม 
 ผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมได้มาประชุม 
 เรียกประชุมโดยไม่มีเหตุผลที่ควรจะต้องประชุม 
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 การประชุมใช้เวลายาวนานเกินกว่าที่ควร 
 ผู้เข้าประชุมไม่ตระเตรียมที่จะมีส่วนร่วมในการประชุม 
 ผู้เข้าประชุมมีวุฒิภาวะและระดับความคิดแตกต่างกันมาก 
 ปิดประชุมโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน 

ข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้นในการประชุม 
๑) ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากประธาน 

 ไม่รักษาเวลา มาสาย 
 ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ด าเนินการประชุม 
 ไม่แจ้งระเบียบวาระการประชุม 
 จัดระเบียบวาระการประชุมไม่น่าสนใจ 
 ไม่จัดท าเอกสารให้ผู้ร่วมประชุมศึกษาล่วงหน้า 
 เผด็จการ ถือความคิดของตนเป็นหลัก มีทิฐิ ใช้อารมณ์มากเกินไป 
 มีอคติ ล าเอียง ไม่วางตัวเป็นกลาง 
 ไม่ศึกษาข้อมูลและเนื้อหาที่น าเข้าประชุม 
 ขาดสมรรถภาพในการฟัง บางครั้งนั่งหลับ 
 ถ่อมตัวหรือรู้สึกว่าตนมีความรู้น้อยกว่าคนอ่ืน 
 ผูกขาดการพูดหรือพูดมากเกินไป 
 ไม่สามารถควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
 เรียกประชุมบ่อยหรือมากเกินไป 
 ครอบง าความคิดของผู้ร่วมประชุม 
 ขาดการเร่งเร้าให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
 ไม่ก าหนดเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุมพูด 
 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็น 
 เกรงใจผู้อ่ืนมากเกินไป บางครั้งตัดสินใจไม่เด็ดขาด 
 ขาดประสบการณ์ในการน าการประชุม 
 ใช้เวลาในการถกปัญหาบางเรื่องมากเกินไป 
 ไม่สามารถจับประเด็นหรือสรุปความเห็นของที่ประชุม 
 สรุปเรื่องช้าเกินไป หรือสรุปผลไม่ตรงประเด็น 
 ปิดประชุมช้าเกินไป ใช้เวลานาน ผู้เข้าประชุมเบื่อหน่าย 

๒) ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากเลขานุการ 
 ไม่จัดส่งระเบียบวาระการประชุมแก่ผู้เข้าประชุมล่วงหน้า หรือส่งล่าช้า 
 ขาดความรับผิดชอบ ไม่เตรียมพร้อม ไม่ดูแลความเรียบร้อย 
 เตรียมเอกสารการประชุมไม่ครบถ้วน 
 ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีประชุม 
 ขาดทักษะในการบันทึกการประชุม บันทึกผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
 จัดท ารายงานการประชุมล่าช้าและไม่เรียบร้อย 

๓) ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากผู้เข้าประชุม 
 มีจ านวนผู้เข้าประชุมมากเกินไป 
 มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน 
 ไม่เห็นความส าคัญของการประชุม ไม่เตรียมข้อมูล 
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 ถือความเห็นตนเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 พูดไม่ตรงประเด็น พูดเรื่องไร้สาระ  
 บางคนพูดมากเกินไป บางคนไม่ยอมพูด 
 บางคนสงวนท่าทีมากเกินไป ไม่ยอมแสดงความคิดเห็นใด ๆ 
 บางครั้งแย่งกันพูดในเวลาเดียวกัน 
 ใช้อารมณ์ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 ชอบพูดจาโอ้อวด แต่ไม่ยอมรับด าเนินการเรื่องใด 
 ตกลงกันมาล่วงหน้าเพื่อให้มติออกมาอย่างที่ตนเองต้องการ 
 ขาดสมรรถภาพการฟัง นั่งหลับ หรือจับกลุ่มคุยกัน 
 ขาดการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
 มาสาย ไม่ตรงต่อเวลา 
 ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าอภิปรายโต้แย้ง 
 ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุม ไม่เห็นความส าคัญของมติที่ประชุม 
 มีทิฐิ ดื้อรั้น ไม่มีมารยาท ใช้วาจาไม่สุภาพ  
 ไม่รักษาระเบียบวาระการประชุม อภิปรายหรือเสนอญัตติไม่ตรงตามระเบียบวาระ 
 ไม่เข้าใจวิธีการประชุมหรือวิธีพูดอภิปรายในที่ประชุม 
 ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สรุปหรือสั่งการแทนประธาน 
 น าเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ขาดประสบการณ์ ลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่พร้อมจะลงมติ 
 ยอมให้ผู้น าการประชุมครอบง าความคิด  
 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม แต่มาเข้าประชุม 

๔) ข้อบกพร่องจากส่วนอ่ืนๆ 
 ระเบียบวาระการประชุมซับซ้อน ไม่กระจ่าง ไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน 
 หัวข้อเรื่องที่จะประชุมมากเกินไป บางครั้งขาดความต่อเนื่อง 
 จัดเรื่องไม่เหมาะทั้งกับผู้เข้าประชุม เหตุการณ์ หรือเวลา 
 สถานที่และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่พร้อม  ช ารุด ไม่สะดวก 

หรือคุณภาพไม่ดี 
 มีเสียงรบกวน มีคนผ่านเข้าออกตลอดเวลา 
 อากาศไม่ดี แสงสว่างมากหรือน้อยเกินไป 
 ไม่มีปูายบอกสถานที่ เปลี่ยนแปลงสถานที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
 รายงานการประชุมผิดพลาดคลาดเคลื่อน คลุมเครือไม่ชัดเจน เข้าใจยาก 
 รายงานการประชุมล่าช้าเกินก าหนด 
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดมากเกินความจ าเป็น ใช้ส านวนภาษาไม่ถูกต้อง 

แนวทางป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง 
๑) ในฐานะผู้น าการประชุม 

 เริ่มและเลิกให้ตรงเวลา 
 จัดเตรียมเนื้อหาสาระให้พร้อม ศึกษาเอกสารล่วงหน้า 
 พูดให้ทุกคนเข้าใจด้วยถ้อยค าที่ดี เสนอเรื่องให้เข้าใจง่าย 
 พูดอย่างชัดเจน มีความกระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเอง 
 ฟังความเห็นของผู้เข้าประชุม ส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความเห็น 
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 หากการประชุมใช้เวลา ควรมีการพัก มีอาหารว่าง 
 ไม่ครอบง าความคิดของผู้เข้าประชุม 
 อย่าปล่อยให้แสดงความคิดเห็นนอกประเด็นหรือนอกระเบียบวาระการประชุม 
 อย่าเสียใจเมื่อมีผู้ไม่เห็นด้วยกับตน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 อย่าแสร้งท าท่าทางขบขัน หากไม่ขันจริง และไม่แสดงอาการขบขันผู้ใด 
 อย่าปล่อยให้มีการเถียงทะเลาะกัน แม้ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 
 อย่าปล่อยให้การประชุมชะงักงันด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 หากจ าเป็นสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยให้เหมาะสม 
 สรุปเรื่องให้มีผลคืบหน้า 

๒) ในฐานะเลขานุการ 
 เตรียมการประชุมให้พร้อม ทั้งระเบียบวาระการประชุม เอกสารและสถานที่ 
 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้เรียบร้อยและล่วงหน้า 
 จัดส่งเอกสารการประชุม (ถ้าม)ี ให้ผู้เข้าประชุมศึกษาล่วงหน้า 
 อ านวยความสะดวกในการประชุม 
 จัดท าบันทึกรายงานการประชุมให้เสร็จโดยเร็ว 
 แจ้งยืนยันมติของที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
 แสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิกท่ีเข้าประชุมคนหนึ่ง 

๓) ในฐานะผู้เข้าประชุม 
 ศึกษาเรื่องที่จะประชุม เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม 
 เข้าประชุมให้ตรงเวลา อย่าขาดการประชุม หากจ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 อภิปรายในสิ่งที่รู้และเป็นประโยชน์ต่อการประชุม 
 หากได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ อย่าบ่ายเบี่ยง 
 ฟังผู้เข้าประชุมคนอ่ืนอย่างตั้งใจ พยายามเข้าใจสิ่งที่ผู้อ่ืนอภิปราย 
 ไม่แสดงกิริยารบกวนหรือขัดจังหวะการอภิปรายของผู้อื่น 
 ไม่ใช้อารมณ์ในการอภิปราย 
 ไม่ผูกขาดการพูด ไม่พูดคุยกับผู้ที่นั่งใกล้กัน ให้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 

 
2.3 เทคนิคการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการจัดประชุมให้ได้ประสิทธิภาพ (เทคนิคที่ 1) 
หลายๆ คนมักบ่นว่าเบื่อที่ต้องจัดประชุม ยิ่งต้องท างานเป็นทีมบริหารโครงการร่วมกับ 

ผู้ร่วมทีมจากหลาย ๆ ฝุาย ช่วงระหว่างประชุมมีแต่คุยเถียงกันไปมา หลังออกจากห้องประชุมมาก็ไม่ได้เรื่องได้
ราวอะไร ยิ่งในช่วงงานภารกิจที่มากมาย มีงานที่เร่งด่วนท าให้เรารู้สึกว่าการจัดหรือเข้าประชุมมักท าให้เรา
เสียเวลาในการท างาน อย่างไรก็ตาม ถ้าเราก้าวขึ้นสู่ระดับบริหาร ต้องรับฟังปัญหา ตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ขององค์กร เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประชุม มีนัดต้องประชุมกับหลาย ๆ ฝุายจนเต็มตารางเวลาการ
ท างาน จนกระท่ังงานประชุมอาจกลายเป็นงานหลักของผู้บริหาร  ดังนั้น เราจึงไม่ควรมองข้ามความส าคัญของ
การประชุมควรบริหารเวลาการประชุมให้ดี ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าท าอย่างไรเราถึงจะได้ผลลัพธ์จากการประชุมได้
อย่างเต็มที่ ในฐานะที่เราต้องเป็นผู้จัดการประชุม เมื่อด าเนินประชุมตามเทคนิคดังต่อไปนี้  จะช่วยให้เราเพ่ิม
ศักยภาพผลของการประชุมให้คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องเสียไปและลดภาระงานของเราลงได้ 
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ขั้นที่ 1 ก่อนการประชุม 

1. พิจารณาว่าสมควรจ าเป็นต้องเรียกประชุมหรือไม่ ควรเรียกประชุมเมื่อต้องการขอข้อมูล มติ  
ความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่มหรือจากฝุายอ่ืน ๆ ร่วมด้วย แจ้งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกลุ่มให้ทราบ 
หรือในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเรียกประชุมมอบหมายงาน
พร้อมทั้งแต่งตั้งตวัแทนจากแต่ละฝุายงานรับผิดชอบติดตามโครงการขององค์กร เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามไม่
จ าเป็นต้องเรียกประชุมหากเป็นเรื่องส่วนตัว ประเด็นไม่ส าคัญที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเสียเวลาหรือเรื่องประเด็น
ดังกล่าวได้ตัดสินใจไปแล้วเพียงแต่แจ้งให้ทราบ หรือตนเองไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการประชุมควรใช้วิธี
อ่ืนแทนการประชุม ในกรณีที่ต้องการเพียงแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้แต่ละฝุายรับทราบ การใช้ E-mail 
บันทึก หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบจะเป็นวิธีที่ดีกว่า 

2. ก าหนดจุดเปูาหมายของการประชุมให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เช่น ประชุมเพ่ือแจ้งให้ทราบ
เพ่ือขอความคิดเห็น เพ่ือรับทราบเพ่ือแก้ปัญหา หรือเพ่ือขอการตัดสินใจจากที่ประชุม เป็นต้น เพ่ือทุกคน ที่
เข้าประชุมจะได้รับทราบว่าการประชุมครั้งนี้บรรลุเปูาหมายแล้วหรือไม่   อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง
เราสามารถตั้งวัตถุประสงค์ได้หลายข้อในการประชุมคราวเดียวกัน เช่น ประชุมเพ่ือแจ้งให้ทราบพร้อมกับขอ
การตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนี้หากเป็นการประชุมเพ่ือขอการตัดสินใจจากที่ประชุมควรระบุว่าใครจะเป็นผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ ประธานหรือกลุ่ม รวมถึงใช้วิธีใดโหวต - ยกมือโหวตโดยมติของกลุ่ม หรืออ านาจชี้ขาด
ของประธาน พิจารณาถึงผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะมีส่วนช่วยให้การประชุมด าเนินไปด้วยดีได้อย่างไร  ควรเชิญ
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง/สามารถให้ข้อมูลหรือมีผลต่อการประชุมเป็นบุคคลที่ต้องน าผลการประชุมไปปฏิบัติ 
หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในงานหรือประเด็นที่ต้องพูดในที่ประชุม 

3. ข้อค านึงพิจารณาประเภทการประชุมเพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
 การประชุมเพื่อแก้ปัญหา : ผู้เข้าร่วมประชุมจ าต้องระบุตัวปัญหาก่อนแล้วจึงหาทางเลือก 

การแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้ เข้าร่วมประชุมควรสามารถเข้าใจถึงปัญหาและมีความเชี่ยวชาญ 
ที่จะแก้ปัญหานั้นได้ 

 การประชุมเพื่อขอมติตัดสินใจ : ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจอนุมัติ
ด าเนินการได้ หากผู้เข้าร่วมเป็นเพียงตัวแทนที่ไม่มีอ านาจตัดสินใจโดยตรงแล้วก็จ าเป็นต้อง
กลับไปปรึกษาและกลับมาประชุมอีกครั้งเพ่ือแจ้งผลการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เสียเวลาหลายครั้ง
ในการประชุมเพ่ือให้เรื่องหนึ่งส าเร็จ 

 การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบหรือขอความคิดเห็น: ผู้เข้าร่วมอาจเป็นตัวแทนจากแต่ละฝุาย
มาร่วมฟังผลการด าเนินงานหรือให้ข้อคิดเห็น/ข้อมูลจากฝุายของตนเอง การประชุมลักษณะนี้
ผู้บริหารฝุายสามารถให้ลูกน้องเข้าร่วมประชุมแทนและมอบหมายให้บุคคลนั้นกลับมารายงาน
ผู้บริหารฝุายในภายหลังได้ ดังนั้น เมื่อเราทราบประเภทของการประชุมในแต่ละคราวนั้น ๆ  
และเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรงกลุ่มเปูาหมายก็จะช่วยให้ทั้งสองฝุาย คือ ฝุายผู้เชิญเข้าร่วม
ประชุมสามารถจัดการประชุมให้ได้รับผลลัพธ์ตามตรงการ  ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถ 
เตรียมตัวหรือข้อมูลมาเข้าร่วมประชุม โดยที่ทางฝุายผู้บริหารเองก็สามารถบริหารเวลาให้ผู้แทน
เข้าร่วมประชุมในการประชุมที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 หากเป็นการประชุมเพ่ือขออ านาจในการตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ แต่ทว่าผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจนั้นส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีเวลาและอาจปฏิเสธ
เข้าร่วมประชุม ดังนั้น หากเราต้องการให้การประชุมนั้นส าเร็จผลในการจัดเวลาประชุมควรหา
เวลาให้ตรงกับเวลาว่างของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจสะดวกสามารถเข้าประชุมได้และเชิญบุคคล
ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมโดยตรงพร้อมทั้งมอบให้บุคคลเหล่านั้นมีบทบาทในการประชุมและชี้แจงให้ 
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เห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม ผู้บริหารอาจตัดสินใจเข้าร่วมประชุมด้วยหากเล็งเห็นว่า 
ผู้เชิญให้ความส าคัญต่อตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนั้นก็จะได้ผลลัพธ์การตัดสินใจ
ที่ด าเนินการได้ทันท ีไม่จ าเป็นต้องเลื่อนหรือเรียกประชุมใหม ่

4. ร่างระเบียบวาระการประชุม (Agenda) เป็นหัวข้อสั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดและแจกจ่าย
ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยระบุถึง 

 หัวข้อการประชุม 
 วันเวลา และสถานที่ 
 ผู้เชิญเข้าร่วมประชุม 
 วัตถุประสงค์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บทบาทผู้เข้าร่วมประชุม 
 บุคคลภายนอก (ถ้ามี) 
 วาระประชุมและเวลาที่ใช้ในแต่ละวาระ การประชุมในแต่ละวาระควรใช้เวลาอย่างน้อย 
ประมาณ 30 นาที ทั้งนี้ เวลาสามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ส าหรับวาระประชุม  
ที่มีความซับซ้อนมากเราอาจแยกออกเป็นวาระประชุมย่อย ๆ อีกได้ นอกจากนี้การเรียงล าดับ
วาระควรเรียงล าดับเริ่มต้นด้วยวาระที่ไม่ซับซ้อนก่อนแล้วจึงเรียงล าดับวาระที่ซับซ้อนขึ้นหรือ
เป็นวาระที่ต้องใช้เวลาถกเถียงกัน อย่างไรก็ตาม การประชุมที่ใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานเรา
สามารถสลับวาระท่ีซับซ้อนขึ้นมาก่อนก็ได้หากเล็งเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมต่างพร้อม 

วิธีการส่งระเบียบวาระการประชุมอาจใช้เครื่องมือสื่อสาร E-mail เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด ส าหรับโปรแกรม Lotus Notes จะมี function ในส่วน Meeting ที่สามารถใช้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถตอบรับ (accept)/ปฏิเสธ (decline) ยืนยันกลับทาง mail ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสะดวก และช่วย
ประหยัดกระดาษได้มาก 

ประโยชน์ของระเบียบวาระการประชุม (Agenda) จะเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้จัดเตรียมข้อมูลที่ เกี่ยวกับตนเองมาล่วงหน้าและสามารถชี้แจงในที่ประชุมได้ทันที  นอกจากนี้ 
การระบุเวลาที่ใช้ในแต่ละวาระยังช่วยบริหารเวลาว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดในการประชุมแต่ละวาระ 
ท าให้การประชุมกระชับไม่ยืดเยื้อ 

นอกจากนี้เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้ทราบถึงบทบาทของตนและวัตถุประสงค์
ก าหนดการอย่างคร่าว ๆ ก็จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมประชุมแต่ละคนต่างมีบทบาทในการประชุม 
และช่วยลดปัญหาที่ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่าตนเองไม่มีบทบาทและเสียเวลาในการประชุม 

5. ปรึกษาหารือล่วงหน้ากับผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการประชุม ควรหาเวลาล่วงหน้าในการขอพบและ
พูดคุย กับผู้ที่มีบทบาทส าคัญในประเด็นที่ส าคัญหรือขอให้ท่านนั้นให้ข้อมูลแก่สมาชิกในที่ประชุม  เช่น  
การเรียกประชุมประจ าปีเพ่ือขอพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียน ผู้จัดการประชุมสามารถคุยล่วงหน้ากับผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายนอกขอให้ช่วยเตรียมข้อมูลเรื่องงบการเงินในส่วนทุนของผู้ถือหุ้นมาอย่างละเอียด  พร้อมทั้งขอให้
เปรียบเทียบผลดี/ผลเสียของการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาตัดสินใจได้ 

6. เตรียมพร้อมข้อมูลล่วงหน้าที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา หากเราได้เตรียมเอกสารข้อมูลทุกอย่างไว้
พร้อม พร้อมกับพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมตัวและข้อมูลในประเด็นต่าง  ๆ ที่อยู่ในวาระ 
การประชุมจะช่วยให้การด าเนินประชุมได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด 

7. จองสถานที่ห้องประชุมที่เอ้ืออ านวยปราศจากสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ยิ่งในกรณีที่เป็นการประชุม
ลับควรหาห้องประชุมที่เป็นสัดส่วน 
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 8. จัดวางโต๊ะเก้าอ้ีภายในห้องประชุมให้มีบรรยากาศลักษณะเป็นมิตรสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เช่น  

การจัดโต๊ะกลม เป็นต้น หลีกเลี่ยงการจัดที่นั่งในลักษณะเผชิญหน้านั่งตรงข้ามกันเนื่องจากต าแหน่งที่นั่งมีผล
ทางด้านจิตวิทยา การนั่งเผชิญหน้าแบ่งเป็นฝุายส่งผลให้เกิดความอึดอัดและรู้สึกว่าไม่เป็นพวกเดียวกันอาจท า
ให้เกิดข้อขัดแย้งโต้เถียงกันได้ง่าย 

9. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมไว้ล่วงหน้า เช่น หากต้องการแสดงรายงานตัวเลข
ยอดขายให้กับที่ประชุมรับทราบควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่ อง LCD ไว้ เพ่ือให้ที่ประชุมเห็น
ชัดเจน หรือ Laser pointer เพ่ือสามารถใช้ชี้เห็นตัวเลขหรือกราฟได้ 

10. เลือกเลขานุการในที่ประชุม (อาจเป็นผู้เข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง) และสรุปก าหนดหัวข้อการ
ประชุมให้เลขานุการทราบถึงรูปแบบรายงานการประชุมและบทบาทในระหว่างการประชุม 

ขั้นที่ 2 ระหว่างด าเนินการประชุม 
1. ประธานกล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น  

คาดการณ์ถึงผลที่จะได้รับจากการประชุม รวมถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการประชุม จะช่วยให้การประชุมด าเนิน
เป็นไปตามแผน 

2. อ่านรายงานการประชุมในครั้งก่อนในกรณีท่ีจ าเป็น 
3. อ่านวาระการประชุมและพิจารณาทีละหัวข้อ 
4. ให้ที่ประชุมก าหนดตัดสินใจที่จะวางแผนการด าเนินงานไปทีละหัวข้อตามล าดับ  โดยเขียนบน

กระดานให้ทุกคนเห็นได้ชัดและสามารถคิดตามทีละหัวข้อได้ หากเราไม่เขียนบนกระดานให้ทุกคนเห็นการ
ถกเถียงออกความคิดเห็นในที่ประชุมก็จะลอยไปมาเหมือนอยู่ในอากาศ ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เราสามารถ
ด าเนินการประชุมโดยแจ้งวาระและขอมติจากที่ประชุมหาใครเป็นผู้รับผิดชอบ ท าอะไร  และก าหนดเสร็จ
เมื่อใด บันทึกบนกระดานเพ่ือให้เลขานุการสามารถสรุปผลการประชุมได้ง่ายขึ้นอีกทั้งเป็นหลักฐานที่ประธาน
สามารถติดตามงานได้ในภายหลัง 

5. ข้อดี/ข้อเสียของแต่ละวิธีการพิจารณามติจากที่ประชุม 
 การโหวต โดยอาจยกมือโหวตหรือลงคะแนนลับโหวตสามารถทราบผลมติในเวลารวดเร็ว 

แต่อาจส่งผลให้เกิดข้อแบ่งแยกเป็นสองฝุายทั้งฝุายผู้ชนะและผู้แพ้ 
 มติเห็นพ้องกันของที่ประชุม เป็นวิธีการที่ยากกว่าและใช้เวลานานกว่า คนส่วนใหญ่มักสนับสนุน

วิธีนี้ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนอาจเห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็ยินดีสนับสนุน อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ไม่เหมาะกับ
ภาวะเร่งด่วนที่ต้องการความรวดเร็ว 

 อ านาจตัดสินใจชี้ขาดจากประธานมักเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด  วิธีการนี้ 
ได้ผลดีเช่นกันหากทุกคนในที่ประชุมต่างยอมรับและเข้าใจว่าเหตุใดประธานจะเป็นผู้ตัดสินใจ  
ชี้ขาดและรู้สึกว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงความคิดเห็นของตนเองแล้ว 

6. ประธานควรกระตุ้นให้ทุกคนในที่ประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ถามไปรอบ ๆ ห้องโดยอาจ 
ขอความเห็นจากบุคคลที่นิ่งเงียบไม่เสนอความเห็นใดต่อในที่ประชุม นอกจากนี้ต้องระวังมิให้บทบาทประธาน
เด่น เกินไป พูดเ พียงคนเดียว  พร้อมทั้ งคอยดูแลควบคุมจัดการประชุมให้ เป็นไปตามที่ ก าหนด 
หากมีสมาชิกบางคนแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยหรือโต้เถียงอย่างรุนแรง 

7. เมื่อพิจารณาถึงหัวข้อการประชุมล าดับสุดท้าย ให้ถามในที่ประชุมถึงวาระเพ่ิมเติม หากเป็นวาระ 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับหัวข้อในการประชุมไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมเป็นวาระ 

8. สรุปรายงานการประชุมและแผนการด าเนินงานหลังจากพิจารณาก าหนดครบทุกวาระ ให้สรุปรายงาน
การประชุมและแผนการด าเนินงานในแต่ละวาระหัวข้อการประชุมให้ที่ประชุมฟังเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 

9. กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
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ขั้นที่ 3 หลังการประชุม 
1. ส่งร่างรายงานการประชุมให้ประธานในที่ประชุมรับทราบหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมเมื่อ

เลขานุการในที่ประชุมร่างรายงานการประชุมเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 หัวข้อการประชุม 
 ผู้เข้าร่วม/ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 เวลาเปิดประชุม 
 วัตถุประสงค์ในการประชุม 
 รายละเอียดวาระประชุมพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ/ทางเลือก 
 มติที่ประชุม 
 เวลาปิดประชุม 
 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
 แผนการด าเนินงาน 

หากเป็นการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 ระบุถึงขอบเขตปัญหา 
 วิธีพิจารณา/วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหา 
 หาทางเลือก 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
 ผลการตัดสินใจเลือก 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตาม 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2. ประธานที่ประชุมตรวจหรือลงนามรับรองรายงานการประชุมและส่งกลับให้เลขานุการในที่ประชุม
แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบ โดยอาจส่งรายงาน
การประชุมทาง e-mail จะช่วยประหยัดเวลาและกระดาษได้อีกทาง 

3. เลขาจัดเก็บรายงานการประชุม เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการประชุมครั้งต่อไป 
4. ประธาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ติดตามผลแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งคอยจัดหาทรัพยากร 

อ านาจการตัดสินใจและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานให้สามารถด าเนินงานส าเร็จ หากเราไม่
สามารถจัดหาให้ได้ตามที่เขาต้องการก็ควรอธิบายถึงเหตุผลและช่วยกันหาวิธีการอ่ืน ๆ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มิฉะนั้น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจเกิดข้อคับข้องใจและไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได้ในขณะที่งานที่ประธานได้รับมอบหมาย 
ก็จ าต้องรีบท าโดยเร็วเพ่ือเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของการเป็นประธานในที่ประชุมและเป็นตัวอย่างที่ดีมีผลการ
กระท าอย่างที่เราเองได้เป็นคนกล่าวไว้ 

จากเทคนิคทั้งสามขั้นตอนที่กล่าวมา ตั้งแต่ก่อนประชุม ระหว่างการประชุม จนถึงหลังสิ้นสุด
การประชุมจะเป็นแนวทางให้พวกเราทุกคนใช้เวลาประชุมได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์การประชุมสามารถ
บริหารเวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งท าให้งานส าเร็จได้ด้วยดีตามแผนการด าเนินงาน 

เทคนิคการจัดประชุมให้ได้ประสิทธิภาพ (เทคนิคที่ 2) 
ในบทความที่แล้ว เราได้เรียนรู้เทคนิควิธีการจัดประชุมให้ได้ประสิทธิภาพในฐานะผู้จัด

ประชุมซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม จนกระทั่งจบการประชุม  ได้เห็น
ภาพรวมการจัดประชุมอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์การประชุมในระยะเวลาที่กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ หรือท าให้เรา
ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาในการประชุม นอกจากนี้เรายังได้เห็นตัวอย่างวาระการประชุมและรายงานการประชุม
พร้อมทั้งแผนติดตามงาน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญขั้นพ้ืนฐานที่เราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยเพ่ือให้การ
ประชุมนั้นมีประสิทธิภาพ 
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อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่เรามักเผชิญปัญหาอยู่เป็นประจ าในระหว่างการประชุมนั้น

คือท าอย่างไรจึงจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันแสดงความคิดและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการประชุม ผู้จัดประชุม
ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจึงมีบทบาทส าคัญที่จะน าการประชุมให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ 

 
แผนภาพที่ 2 แสดงบทบาทผู้จัดการประชุม สามารถสวมได้หลายบทบาท ที่ส าคัญๆ มี 5 บทบาท คือ 

 
1. ประธาน (Leader) อาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นผู้ด าเนินประชุมก็ได้แต่จะต้องสวมบทบาทแจ้งในที่ประชุมถึง
เรื่อง วัตถุประสงค์ อุปสรรคและขอบเขตอ านาจที่มีอยู่  แต่ประธานจะต้องเป็นคนที่ติดตามผลการประชุม 
นอกจากนี้ประธานอาจมีบทบาทเสริมในกรณีที่การประชุมเกิดข้อติดขัดหรือในสถานการณ์ที่ประธานควรช่วย
ก ากับให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้ดูแลรักษาประตู (Gatekeeper) คอยดูแลให้การประชุมด าเนินไปตามวาระ นอกจากนี้ 
ยังคอยเตือนให้ที่ประชุมไม่ออกนอกประเด็น หากมีสมาชิกในที่ประชุมเริ่มโต้แย้งออกนอก
ประเด็น พร้อมทั้งพยายามหาทางเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดเสนอความคิดเห็น 

 ผู้ก ากับ (Devil’s advocate) คอยดูแลและคานมติที่ประชุมที่กลั่นกรองออกมาโดยไม่มีข้อมูล
เพียงพอ หากประธานเห็นว่ามตินั้นรีบสรุปออกมาโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาละเอียดควรถาม 
ที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะใดเพ่ิมเติมหรือไม่ หากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอ 
อาจขอให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

 ผู้สรุปมติที่ประชุม (Consensus builder) คอยจับประเด็นและเน้นย้ าสรุปถึงข้อตกลง 
ในที่ประชุมเพ่ือย้ าเตือนให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน  

 ผู้ให้ก าลังใจ (Cheerleader) คอยชื่นชมและให้ก าลังใจแก่สมาชิกในที่ประชุมโดยอาจใช้ค าพูด
ชมเชยสมาชิกท่านอ่ืนๆ ที่เสนอความคิดเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศท าให้
สมาชิกอ่ืนๆ กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกทุกคนจะรู้สึกว่ามีคนรับฟังความ
คิดเห็นของตนซึ่งเป็นวิธีการช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการประชุมในทางบวกเป็นอย่างยิ่ง 

 ตัวตลก (Joker) คอยดูแลไม่ให้บรรยากาศในที่ประชุมเครียดเกินไป บรรยากาศที่ตึงเครียด 
ท าให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนนิ่งเงียบประธานอาจใช้ค าพูดมุขเด็จ ๆ ให้ทุกคนได้หัวเราะผ่อนคลาย 
จะท าให้บรรยากาศในที่ประชุมดูเป็นมิตรและสร้างสรรค์ความคิดต่าง ขึ้นมาได้มากมาย 

2. ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) เป็นผู้คอยดูแลให้กลุ่มด าเนินไปตามขั้นตอนการประชุม เช่น  
ในช่วงพิจารณาวาระเป็นผู้คอยกระตุ้นให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น ในช่วงลงมติเป็นผู้ด าเนินให้กลุ่มลงมติ จะยก
มือโหวตหรือลงคะแนนตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
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3. ผู้จดรายงานการประชุม (Scribe) เป็นผู้คอยจดประเด็น ความคิดเห็นและมติที่ส าคัญ ๆ ของที่ประชุม     
ท ารายงานการประชุมคร่าว ๆ  
4. ผู้สนับสนุน (Contributor) เป็นผู้ร่วมประชุมสนับสนุนเสนอความคิดและคอยดูแลให้การประชุม 
ด าเนินไปตามวาระ ไม่ออกนอกประเด็น 
5. ผู้ เชี่ยวชาญ (Expert) เป็นผู้คอยให้ข้อแนะน าหรือความรู้ ในประเด็นที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ 
ตามที่ถูกร้องขอ แต่หากตนเองไม่ได้เป็นสมาชิกของทีมงานผู้เชี่ยวชาญก็อาจไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมประชุมใน
วาระอ่ืน ๆ เช่น การประชุมปูองกันการถูกล้วงข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อาจถูกร้องขอจากทีมบริหารวางแผนงบประมาณให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพิจารณางบประมาณ
เลือกซื้อระบบการปูองกันความปลอดภัยของข้อมูล ส าหรับวาระที่ต้องขอข้อมูลในเรื่องระบบเดิมที่มีอยู่
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาจเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล ส าหรับในวาระอ่ืน เช่น วาระพิจารณางบประมาณ เป็นต้น 
ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้อยู่ในทีมบริหารงบประมาณก็ไม่จ าเป็นต้องร่วมฟังในที่ประชุม 

จากบทบาททั้งหมดที่กล่าวมาล้วนมีส่วนช่วยให้การด าเนินประชุมเป็นไปด้วยดีหากทุกคน 
ให้ความร่วมมือและช่วยกันเสนอความคิด อย่างไรก็ตาม การประชุมเป็นทักษะที่ต้องสัมพันธ์กับผู้คน 
ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ าทุกอย่างจะราบรื่นเหมือนกับการผสมสารเคมีในห้องทดลองว่าเมื่อผสมสูตร 
ในอัตรามาตรฐานเดียวกันเมื่อใดย่อมได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง แต่การประชุมนับเป็นศาสตร์และศิลป์ การจัดการ
ประชุมทุกอย่างเตรียมพร้อมอุปกรณ์เอกสารก าหนดการไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ ขาดเหลือแต่
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องประชุม 

ดังนั้น ทักษะการน าประชุมจึงนับว่าเป็นศิลปะเฉพาะตัวหากเมื่อเราต้ องเผชิญปัญหา 
ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดการต่อต้านหรือมีพฤติกรรมบางอย่างก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการประชุม  
เราในฐานะผู้น าในที่ประชุมจะมีเทคนิคอย่างไรรับมือกับสถานการณ์ที่ท าลายบรรยากาศการประชุมพร้อมกัน
นั้นจะท าอย่างไรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจและมีส่วนร่วมให้การด าเนินประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุวัตถุประสงค์ช่วงบรรยากาศการด าเนินการประชุมเป็นช่วงส าคัญ จึงมีข้อแนะน าในการด าเนินการจัด
ประชุมที่จะช่วยให้สามารถบริหารการประชุมให้ด าเนินไปตามท่ีเราตั้งไว้ 
ข้อแนะน าในการด าเนินการจัดประชุม 
1. ควรเริ่มและจบการประชุมตรงเวลา หากเราเริ่มประชุมสายบ่อยครั้งจะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาก่อน
ต้องมานั่งรอ ท าให้เขารู้สึกว่าต้องเสียเวลาจึงอาจท าให้เขาเรียนรู้ว่าถึงมาตรงเวลาก็ต้องมานั่งคอย  
ซ่ึงเป็นการลงโทษทางอ้อมต่อตัวเขา เขาไม่อยากถูกลงโทษทางอ้อมมองว่าการมาสายก็เป็นการได้รางวัล คือไม่
เกิดโทษอะไรจึงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบมาสายบ้าง ส าหรับผู้ที่มาสายเป็นประจ าก็จะเรียนรู้ว่าถึงมาสายก็ไม่
เป็นไรเพราะอย่างไรก็ต้องรอตน ดังนั้น เราจึงควรเริ่มประชุมให้ตรงเวลาเพ่ือเป็นการฝึกวินัยให้ทุกคน
รับผิดชอบในการมาประชุม หากเราเริ่มประชุมตรงเวลาทุกครั้งทุกคนจะเริ่มเรียนรู้ว่าจะต้องเข้าประชุมให้ตรง
เวลา นอกจากนี้การเลิกประชุมที่เลยเวลานานเกินไปจะท าให้ผู้ที่ต้องมีกิจธุระอ่ืนจะเริ่มไม่มีสมาธิและไม่สนใจ
กับการประชุมอีกต่อไปท าให้บรรยากาศการประชุมเริ่มไม่มีผู้สนใจจึงควรเคารพเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลิกการประชุมให้ตรงเวลา เพ่ือให้เกิดความประทับใจและให้ความส าคัญรู้สึกกระตือรือร้นที่จะให้การประชุม
บรรลุผลจะได้เลิกประชุมในเวลาที่ก าหนด 
2. ชี้แจงกล่าวน าวาระการประชุม วัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการจากการประชุมอย่างกระชับ เพ่ือให้ทุกคน
เข้าใจชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมและบทบาทของตนเองที่จะต้องให้ข้อคิดเห็นใดในการประชุม 
ในกรณีที่ไม่มีการเตรียมวาระการประชุมมาก่อนให้แจ้งวาระการประชุมให้กับที่ประชุมในตอนนั้นทันที 
3. แจ้งข้อตกลงกันภายในที่ประชุมว่าจะด าเนินการประชุมรูปแบบใด 

 จะลงมติที่ประชุมแบบใด ยกมือโหวต ลงคะแนนลับหรือประธานที่ประชุมชี้ขาด 
 ตกลงที่จะใช้เวลาเท่าใดที่จะพิจารณาในปัญหานั้น ๆ ก่อนที่จะพิจารณาจริง 
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 บอกอุปสรรคของปัญหาที่มีอยู่ เช่น นโยบายองค์กร งบประมาณที่มีผลกระทบต่อทางเลือก 

ในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันเสนอความคิดเห็น 

4. เริ่มไล่ไปทีละวาระตามล าดับ แต่เราสามารถพิจารณาข้ามล าดับของวาระไปมาได้ตามสถานการณ์ 
เช่น อาจดึงวาระท่ีสองท่ีเร่งด่วนกว่ามาพิจารณาเป็นวาระแรกก่อนก็ได้ เป็นต้น 
5. เริ่มจากประเด็นที่ง่ายต่อการพิจารณาก่อน ในบางครั้งการประชุมที่ต่อเนื่องยาวนาน เราอาจดึงวาระ หรือ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ ง่ า ย พิ จ า ร ณา ก่ อ น เ ป็ น ก า ร อุ่ น เ ค รื่ อ ง ต่ อ จ า กนั้ น จึ ง เ ริ่ ม พิ จ า ร ณา ว า ร ะที่ ซั บ ซ้ อ น 
หรือต้องมีข้อถกเถียงมาก ไม่ควรหลีกเลี่ยงที่จะไม่พิจารณาประเด็นที่ซับซ้อนหากเป็นประเด็นที่ส าคัญ 
ในที่ประชุมบางแห่งอาจอยากหลีกเลี่ยงข้ามวาระที่ยุ่ งยากมีข้อถกเถียงกันมากเนื่องจากเกรงว่า  
จะเกิดข้อโต้แย้ง ในที่ประชุมมากเกินไป ควรพยายามเสนอวาระยากที่ สุ ดในช่วงที่ สมองทุกคน 
รู้สึกปลอดโปร่งและพร้อม 
6. แบ่งวาระที่ซับซ้อนออกเป็นวาระย่อยๆ เมื่อเห็นว่าวาระนั้นมีหลายประเด็นซ้อนกันอยู่  ให้แยกออก 
เป็นประเด็นย่อย ๆ ต่างหากจะท าให้ที่ประชุมพิจารณาได้ง่ายขึ้น 
7. แยกประเด็นในแต่ละวาระให้ชัดเจน ประเด็นใดเป็นการให้ข้อมูล ประเด็นใดเป็นการขอความคิดเห็น 
เพ่ือแก้ปัญหา หรือเป็นประเด็นเพื่อพิจารณาตัดสินใจ จะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในทิศทางเดียวกัน 
8. พึงระวังมิให้บทบาทของตนเองเป็นผู้ผูกขาด พูดเพียงฝุายเดียว ควรเปิดโอกาสกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านอ่ืน ๆ พูดเสนอความคิดเห็นเป็นระยะโดยอาจกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น 
โดยเฉพาะควรกระตุ้นถามจากคนที่ไม่ค่อยพูดหรือขี้อาย แสดงกริยาพยักหน้าตอบรับฟังความคิดของบุคคลนั้น 
และชมความคิดของเขาว่าเป็นความคิดที่ดีและน่าสนใจจะท าให้คนที่ไม่ค่อยพูดหรือขี้อายมีความมั่นใจมากขึ้น
ในการเสนอข้อคิดเห็น 
9. พยายามดูแลให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิด  หากเห็นว่าสมาชิกบางท่านที่อาจพูดฟูุง 
ไม่ยอมหยุด  เข้าท านอง "น้ าท่วมทุ่ ง  ผักบุ้ ง โหรงเหรง"  ไม่ เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืน เสนอความคิดบ้าง 
เราควรดูแลจัดการกับสมาชิกท่านนั้นโดยรีบกล่าวแทรกว่าเป็นความคิดที่ดีและขอบคุณส าหรับ  
ความคิดเห็นของเขา เสร็จแล้วต่อด้วยว่าอยากจะขอความคิดเห็นของคนต่อไปๆ ในแง่มุมอ่ืนๆ ข้อพึงระวังไม่
ควรให้คน อ่ืนคนใดในที่ประชุมรู้ สึ กเสียหน้า  มิฉะนั้นจะท าให้ เขารู้ สึกต่อต้ านทันที ว่ า ไม่ยอมฟัง 
ความคิดเห็นของเขา 
10. มีทัศนคติบวกในทุก ๆ ความเห็น จะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและส าคัญต่อที่
ประชุมจะท าให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปในทิศทางสร้างสรรค์ 
11. คอยดูแลมิให้ค าพูดของสมาชิกคนใดไปวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกท่านอ่ืน ๆ หากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น 
มีข้อแนะน ารายละเอียดในหัวข้อ เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุม 
12. เน้นย้ าสิ่งที่ประชุมได้ตัดสินใจแล้ว เพ่ือปูองกันมิให้ที่ประชุมวกกลับไปยังประเด็นที่ได้ตกลงกันแล้ว 
เนื่องจากที่ประชุมอาจหลงประเด็นกลับไปรื้อฟ้ืนเรื่องที่ได้ลงมติกันไปแล้ว 
13. จดข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นลงในกระดานหรือแผ่นพลิก (Flip Chart) 
14. จัดล าดับการเสนอข้อคิดเห็น ในกรณีที่มีผู้ต้องการยกมือเสนอข้อคิดเห็นพร้อมๆ กันหลายคนให้กล่าว
และผายมือเชิญเรียงล าดับผู้เสนอ เช่น ครับ ขอให้พวกเราทุกคนฟังคุณศิริศักดิ์ก่อนแล้วตามด้วยคุณพิษณุ และ
คุณวรินทร เป็นต้น 

เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุม 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมาสาย 

 หาสาเหตุว่าจะมีแรงจูงใจใดที่จะท าให้เขามาตรงเวลา 
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 มอบหมายให้เขารับผิดชอบในที่ประชุม เช่น มอบหมายให้เขารับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 

ในบางวาระการประชุม หรือมอบหมายให้เขาเป็นผู้จดบันทึกการประชุม เป็นต้น ก็จะเป็นวิธีหนึ่ง
ที่ท าให้เขามาประชุมตรงเวลาเพื่อเตรียมตัว 

 ถามเป็นการส่วนตัวถึงสาเหตุที่มาสายหลังจากเลิกประชุมแล้ว 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุมก่อนเวลาก าหนด 

 หาสาเหตุว่าเหตุใดเขาจึงชอบออกจากห้องประชุมก่อนเวลาเลิกประชุมบ่อย ๆ 
 ถามในที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมว่า ทุกคนสามารถอยู่ได้จนถึงเวลาเลิกได้ไหม หากมีข้อขัดข้อง 

ให้ร่นเวลาประชุมให้สั้นลง 
3. ที่ประชุมเกิดภาวะติดขัดไม่ราบรื่นหรือเกิดความสับสน 

 ถามในที่ประชุมว่ามีอะไรเกิดขึ้น เตือนในที่ประชุมว่าเราก าลังอยู่ในวาระใดและวัตถุประสงค์ 
ที่ต้องการของวาระนี้คืออะไร 

 พยายามหาทางช่วยเหลือให้ข้อมูล ในกรณีที่ประชุมขาดข้อมูลหรือไม่ชัดเจนในบทบาท 
ที่ตัวเองต้องท า 

 ถามในที่ประชุมว่าจะมีประเด็นใดที่ต้องการเสนอเพ่ิมหรือจะพิจารณาวาระอ่ืนถัดไปหรือไม่ 
 เสนอให้พักอิริยาบถย่อย ๆ ก่อนกลับมาเริ่มประชุมใหม่หรือเสนอให้เลื่อนวาระนี้ไปพิจารณา

ท้ายสุด หรือพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งหน้า 
4. ที่ประชุมทุกคนตกอยู่ในความเงียบ 

 ปล่อยให้เงียบสักครู่ หากเห็นว่าทุกคนก าลังใช้ความคิดอยู่ 
 ดูว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ ทุกคนก าลังคิดอะไรอยู่ 
 ถามในที่ประชุมว่ามีข้อสงสัยใดหรือต้องการให้ชี้แจงสิ่งใดให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่ 
 ถามในที่ประชุมว่า เราเองมองข้ามบางประเด็นที่ส าคัญหรือสับสนข้อมูลหรือไม่ 

5. ที่ประชุมด าเนินออกนอกประเด็นหรือย้อนกลับไปประเด็นเดิม 
 ชี้ให้เห็นแต่ละวาระบนกระดานหรือแผ่นพลิก (Flip Chart) เพ่ือให้ทุกคนพิจารณา 

ไปตามวาระเดียวกันไม่ออกนอกประเด็น 
 ขีดเส้นหรือท าเครื่องหมายตรงหน้าหัวข้อวาระบนกระดานหรือแผ่นพลิกที่พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าวาระนี้จบแล้วก าลังจะพูดถึงวาระต่อไป เพ่ือที่ทุกคน 
จะได้ไม่ย้อนกลับไปประเด็นเก่า 

 ถามในสิ่งที่ เขาก าลังวิตกกังวลอยู่  หากในกรณีที่สมาชิกบางคนย้อนกลับไปประเด็นเดิม 
เนื่องจากยังมีข้อกังวลหรือสงสัยในประเด็นนั้นให้ถามและตอบข้อสงสัยที่เขาก าลังกังวล 
หรือสงสัยให้ชัดแจ้ง 

6. สมาชิกคนใดคนหนึ่งหัวเราะดูถูกความคิดผู้อื่นในที่ประชุม 
 ถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มพยายามกระตุ้นให้ ที่ประชุมให้เป็น 

ไปในทางท่ีสร้างสรรค์ 
 ขอให้สมาชิกในที่ประชุมฟังทุกความคิดก่อนอย่าเพ่ิงด่วนตัดสินว่าความคิดนี้ดีหรือแย่ 
 แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีช่วงเวลาให้พิจารณา ณ ตอนนี้ขอให้ทุกคนฟังอย่าเพิ่งซักค้าน 

หรือหัวเราะเยาะความคิดของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 จัดการกับค าพูดของผู้ที่ดูถูกผู้ อ่ืน เช่น หากมีคนพูดว่า "ความคิดนี้คิดออกมาได้อย่างไร 

เป็นความคิดที่โง่มาก" หรือมีกริยาท านองเชิงปฏิเสธ เราควรจัดการโดยกล่าวว่า “ขอให้ทุกคน 
ฟังก่อนทุกความคิดล้วนส าคัญส าหรับการประชุมในครั้งนี้” หากต้องเผชิญกริยาที่ต่อต้านมาก ๆ 



- 26 - 
ขอให้ตัดสินพักการประชุมก่อนและหาทางคุยกับบุคคลนั้น ๆ เป็นการส่วนตัวเพ่ือพูดจา 
ท าความเข้าใจกับความคิดของเขา 

7. สมาชิกมีกริยาก่อกวนโดยอาจไม่แสดงออกทางค าพูด เช่น นั่งหน้าบึ้ง กอดอกนิ่ง ๆ ไม่พูดหรือแสดง
ความคิดสิ่งใดท้ังสิ้น 

 ถามเขาตรง ๆ ว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรไหม 
 ในช่วงเวลาหยุดพักการประชุม ใช้เทคนิคการพูดคุยกับเขาว่าสิ่งที่ เขาแสดงออกมีผลต่อ

บรรยากาศการประชุม และสอบถามว่าเขามีอะไรอยู่ในใจหรือไม่ 
8. สมาชิกบางคนนั่งท าสิ่งอ่ืนในระหว่างการประชุม เช่น นั่งขีดเขียนอย่างอ่ืนโดยไม่สนใจการประชุม 

 พูดในที่ประชุมถึงข้อตกลงก่อนการเริ่มประชุมเพ่ือขอความร่วมมือในการประชุม 
 หากสมาชิกท่านนั้นยังไม่สนใจให้ใช้เทคนิคขอข้อเสนอแนะหรือความคิดจากเขาเพ่ือให้เขา 

ได้มีส่วนร่วมในการประชุมจะท าให้เขาหยุดหรือเลิกกิจกรรมอ่ืน 
 สอบถามถึงเหตุผลพฤติกรรมของเขาในช่วงหยุดพักการประชุม 

9. สมาชิกบางคนกระซิบกระซาบคุยกันเอง 
 แจ้งกับสมาชิกที่ก าลังคุยกันอยู่ขอความร่วมมือว่าให้มีวงประชุมเดียวอย่าเพ่ิงคุยประชุมแตกกลุ่ม 

หรือขอให้ เขาเสนอข้อคิด เห็นต่อที่ประชุม  หรือขอให้ เขาคุยกันภายหลัง เลิกประชุม 
หากเป็นเรื่องส่วนตัว 

 ส าหรับในกรณีที่เป็นการคุยกันเพ่ือปรึกษากันก่อนเพ่ือลงมติที่ประชุม เราสามารถปล่อยเวลา 
ให้แต่ละคนปรึกษากันได้ในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะเรียกความสนใจให้ทุกคนกลับมาจุดเดียว  
กับการพิจารณาลงมติ 

 คุยกับสมาชิกท่านนั้นเป็นการส่วนตัวในช่วงหยุดพักการประชุม 
10.  สมาชิกบางคนพูดเสนอความคิดผูกขาดในที่ประชุม 

 รีบขอบคุณเขาเม่ือมีช่องว่างและเรียกชื่อผู้อื่นให้พูดต่อ 
 อาจใช้ค าพูดเทคนิคว่า "ดูวันนี้คุณสิริพรพกความคิดข้อเสนอแนะมามากมาย พูดให้เราฟัง 

เป็นเวลานาน จนเราเป็นห่วงว่าวันนี้คุณสิริพรกลับไปบ้านจะเจ็บคอ จึงอยากขอให้ช่วงต่อไปนี้ 
ให้คุณสิริพรถนอมเสียงไว้ก่อน" การใช้ค าพูดควรค านึงมิให้เขาเสียหน้าแต่เป็นการเตือน 
โดยทางอ้อมว่าเขาพูดเป็นเวลานานแล้วพวกเราเป็นห่วงสุขภาพ 

11.  สมาชิกบางคนพูดโจมตีสมาชิกคนอ่ืนในที่ประชุม 
 สอบถามว่าเป็นปัญหาใด หากไม่เก่ียวกับท่ีประชุมขอร้องให้เขาคุยจัดการหลังเลิกประชุม 
 บันทึกประเด็นต่าง  ๆที่เป็นข้อถกเถียงหรือโต้แย้งในที่ประชุมลงบนกระดานหรือแผ่นพลิก (Flip Chart) 
 อาจใช้ค าพูดเทคนิคอ่ืน ๆ เตือนเขาทางอ้อม 

12.  สมาชิกบางคนพูดสรุปค าพูดของผู้อ่ืนแทน สมาชิกบางคนที่คิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้อ่ืน ในบางครั้ง 
อาจมีพฤติกรรมชอบพูดแทรกและสรุปความคิดผู้อ่ืนแทน คิดว่าคนอ่ืนที่พูดออกมาไม่รู้เรื่อง จึงชอบพูดขัด
และสรุปความคิดแทนให้เพ่ือท าให้ดูว่าตนเสนอความคิดได้กระชับและดีกว่า 

 ขอร้องให้เขาฟังผู้อ่ืนพูดเอง โดยอาจใช้ค าพูดเตือนเขาทางอ้อมว่า “ข้อสรุปของคุณ 
ฟังแล้วน่าสนใจ แต่ก่อนอ่ืนขอฟังความคิดคุณธีระที่อาจมีประเด็นอ่ืน ๆ ให้จบก่อนดีไหมครับ?” 

 ตรวจสอบว่าสิ่งที่สมาชิกท่านนั้นสรุปค าพูดของผู้อ่ืนแทนนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยอาจพูดทวนซ้ า 
ถามกับผู้ที่ถูกสรุปแทนว่าถูกต้องหรือไม่และมีประเด็นอ่ืน ๆ เสริมอีกหรือไม?่  

13.  สมาชิกบางคนท ากริยาบางอย่างที่บอกเป็นนัยว่าฉันรู้ดีทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะสมาชิกท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ
บางคนที่เข้าร่วมประชุมกับผู้อ่ืน อาจมีพฤติกรรมเช่นนี้ได้ 

 ขอให้เขาช่วยแบ่งปันถึงความเชี่ยวชาญของเขาให้ที่ประชุมฟัง 
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 คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวขอให้เขาอดทนฟังความคิดหรือข้อเสนอแนะของท่านอ่ืนในมุมต่าง ๆ 

บ้าง เพื่อให้เขาเปิดใจรับฟังผู้อื่นในแง่มุมที่ต่างออกไปจะได้มุมมองที่กว้างมากข้ึน 

จากที่ได้กล่าวมาท้ังหมดทั้งในเรื่องบทบาทของผู้จัดการประชุมที่สามารถสวมได้หลายบทบาท 
และข้อแนะน าในการด าเนินประชุมที่จะท าให้ที่ประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จัดการ
ยากท่ีสุดคือ สถานการณ์และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุมที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ ในที่นี้ก็ได้เสนอเทคนิค
การจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยกัน 13 สถานการณ์ อาจเป็นตัวอย่างแนวทางให้ได้เรียนรู้จัดการ
เฉพาะหน้า สิ่งส าคัญเราในฐานะผู้ด าเนินการประชุมจะต้องใช้วาทศิลป์ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการ        
โดยจะต้องให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไม่ท าให้เขารู้สึกเสียหน้า พร้อมทั้งให้ก าลังใจและค าชมด้วย
ความจริงใจทั้งสีหน้าและค าพูดเมื่อมีเขามีพฤติกรรมและให้ความร่วมมือ มีทัศนคติในแง่บวก สร้างสรรค์
บรรยากาศในการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ตั้งไว้ 
2.4 แนวทางการด าเนินงานส าหรับเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

 จากอ านาจหน้าที่และการด าเนินงานของคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว จะเห็น
ได้ว่า มีขอบเขตการด าเนินงานตั้งแต่การก าหนดประเด็น เชื่อมโยง เสนอแนะ ประสานงาน ด าเนินงานส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินและก ากับติดตามการด าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขโดยมีกลไกการด าเนินงานที่
ส าคัญคือการประชุม ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการประชุมไว้แล้วตามมาตรา 15  
จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จได้นั่นคือ        
“ฝุายเลขานุการ” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน
ละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยคาดหวังว่าฝุายเลขานุการจะสามารถรวบรวมประเด็นปัญหา สาเหตุและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
รวมถึงเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กรรมการที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่าง  ๆ ได้พิจารณา มีมติ
มอบหมายและก ากับติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จต่อไป โดยมีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานและสมรรถนะส าคัญที่ต้องใช้ ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ ในการบริหารคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานครควรยึดหลัก ๕ พ. คือ         
     ๑. พร้อม : ต้องมีความพร้อมรอบด้าน 
    ๒. พูด : ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน  
     ๓. เพ่ือน : การท างานต้องท างานร่วมกันอย่างเพ่ือนที่เท่าเทียมกัน  
     ๔. พัฒนา : ต้องเริ่มปฏิบัติจึงจะน าไปสู่การพัฒนาได้จริง   
     ๕. ภาคภูมิใจ : ภูมิใจในความส าเร็จร่วมกัน 
  2. สมรรถนะท่ีต้องใช้ คือ AAIM  
                   A = Assessment การประเมินสถานการณ์/ ปัญหา  
                 A = Advocacy การให้ข้อเสนอแนะหรือการชี้น าให้เห็นความเสี่ยง/ ความส าคัญของปัญหา             
                      I = Implement การเสนอมาตรการ/วิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ  
                        M = Management การบริหารจัดการให้เกิดความร่วมมือ/ ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการ
มาตรการนั้น ๆ เหล่านี้เป็นสมรรถนะที่เราต้องพัฒนาสั่งสมจากการปฏิบัตินั่นเอง 
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 2.4.1 การด าเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีผู้แทน
จากหลายภาคส่วนร่วมเป็นกรรมการที่แต่ละคนต่างมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระกิจการงาน 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ฝุายเลขานุการควรใช้วิธีติดต่อสื่อสารและประสานงานกับกรรมการเพ่ือให้เกิดการประชุม
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค าแนะน าในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1) ศึกษานโยบาย ทิศทางการด าเนินงานและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทวีความรุนแรงและขยาย

ขอบเขตมากขึ้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสภาพความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้นโดยขาดการวางแผนที่ดี นโยบายที่
มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาพฤติกรรมอนามัยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และวิธี การ
จัดการสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ฝุายเลขานุการจึงควรศึกษา
รายละเอียดของนโยบายระดับต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายหรือไม่ จะต้อง
ปรับปรุง แก้ไข ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านต่าง ๆ มีหน่วยงานที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือให้
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนได้
อย่างไร 

2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นงาน จัดล าดับความส าคัญ 
ฝุายเลขานุการควรรวบรวมข้อมูล/สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือบ่งชี้รายละเอียดของปัญหาที่มีทั้งขนาด ความรุนแรง/ความเร่งด่วน ความยากง่าย
และความสนใจที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนเพ่ือน ามาจัดล าดับความส าคัญ
และวางกรอบกระบวนการด าเนินงานให้ชัดเจน  ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผน/ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะต่อไป  หากฝุายเลขานุการเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินงานที่แตกต่างไปจากเดิมควรมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือเสนอ
ต่อประธานและเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเสียก่อน 

3) ท าแผนการประชุมประจ าปี 
เมื่อได้กรอบแนวทางการด าเนินงานแล้วฝุายเลขานุการควรจัดท าแผนปฏิบัติการที่ระบุ

ถึงเหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ เปูาหมาย กิจกรรมที่จะด าเนินการ แหล่งงบประมาณ การก ากับติดตาม
ประเมินผลและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือขออนุมัติต่อประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
เลขานุการ แล้วแต่กรณี 

4) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีส าหรับการเสนอของบประมาณ 
ฝุายเลขานุการต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ส าหรับใช้ในการจัด

ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดยฝุายเลขานุการ
จะต้องจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณส าหรับการจัดประชุมของคณะกรรมการในปีนั้น  ๆ เพ่ือให้มี
งบประมาณเพียงพอส าหรับการจัดประชุมตามแผนการจัดประชุมประจ าปีที่ได้ก าหนดไว้ และต้องด าเนินการ
จัดท าค าของบประมาณตามแผนการจัดท าค าของบประมาณส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 



- 29 - 
5) ท าปฏิทินการประชุมแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยหลักการแล้ว ฝุายเลขานุการควรก าหนดกรอบระยะเวลาที่จะจัดประชุมแต่ละครั้ง 

ให้คณะอนุกรรมการทราบโดยจัดท าเป็นปฏิทินการประชุม ก าหนดประเด็นที่จะน าเข้าประชุมเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการประสานงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ขั้นด าเนินการ 
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครกลไกที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ การประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ 
บรรยากาศในการประชุมเป็นอย่างไรผลหรือมติที่ประชุมจะเป็นอย่างไร และเป็นไปในแนวทางใด ฝุายเลขานุการ
จะเป็นผู้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการประชุมทั้งในบทบาทของผู้เตรียมการ ผู้จัดท า ผู้ประสานงาน ผู้น าเสนอ         
ผู้อ านวยความสะดวกและผู้สรุปผลการประชุม จึงมีข้อเสนอแนวทางให้ฝุายเลขานุการด าเนินการ ดังนี้ 

-  เตรียมการประชุม 
1) การรวบรวม/ก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม โดยประสาน  

ไปยังหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในเรื่องที่จะน าเข้าประชุมเพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความส าคัญ ความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ความ
ชัดเจนและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ อาจจัดท าแนวทางปฏิบัติส าหรับใช้
กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมก็ได้ 

2) การประสานงานขอก าหนดวันจัดประชุมโดยใช้วิธีประสานงานแบบไม่เป็นทางการ
เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น ติดต่อไปยังประธานฯ เลขานุการ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะน าเข้าประชุม
หรือพิจารณาโดยตรง ทั้งนี้ อาจต้องให้รายละเอียดเบื้องต้นถึงประเด็นที่จะน าเข้าประชุมด้วย 

3) การจัดท าร่างระเบียบวาระการประชุม โดยเนื้อหาในระเบียบวาระจะต้องประกอบด้วย 
(1) ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(2) ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(ถ้ามี) 
(3) ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องอาจแบ่งเป็น 
- เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ ได้แก่ ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานที่ฝุายเลขานุการ

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ และผลการด าเนินงานตามมติของที่ประชุมครั้งก่อน 
- เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณาได้แก่ ประเด็นงานที่ได้พิจารณาหรือมีมติไปแล้วแต่อาจ

มีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติและจ าเป็นต้องเสนอให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีมติใดๆ เพ่ิมเติม รวมถึงเรื่องที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ 

(4) ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
เนื้ อหาในแต่ละเรื่องควรประกอบด้วย ความเป็น มา สาเหตุ  ข้อเท็จจริ ง               

ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและประเด็นที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติส่วนจ านวนเรื่องในการประชุมแต่
ละครั้งจะมีเท่าใดให้พิจารณาจากเนื้อหา ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงระยะเวลาที่จะใช้ประชุม           
ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละเรื่องไม่ควรใช้เวลาพิจารณาเกิน 30 นาที 

(5) ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
(6) ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

4) การเสนอร่างระเบียบวาระให้เลขานุการและประธานฯ พิจารณา ให้แนบเนื้อหาที่จะ
ใช้ประชุมไปพร้อมกันด้วย (ถ้ามี) 
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5) การท าหนังสือขออนุมัติจัดประชุมโดยระบุรายละเอียดว่า เป็นการประชุมอะไร  

มีวัตถุประสงค์อย่างไร ใครเป็นผู้เข้าประชุม จะจัดที่ไหน เมื่อใด เวลาใด เบิกค่ าใช้จ่ายอะไรบ้าง จากแหล่ง
งบประมาณใด  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ถ่ายส าเนาและแนบไปพร้อมกับเอกสารยืมเงินทดรองราชการ 

6) การจัดท าหนังสือเชิญประชุมมี เนื้อหาประกอบด้วย เป็นการประชุมอะไร                   
มีวัตถุประสงค์อย่างไร ใครเป็นผู้เข้าประชุม จะจัดที่ไหน เมื่อใด เวลาใด เสนอให้ประธานฯ หรือเลขานุการ 
ลงนามหากต้องเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมให้ท าหนังสือเชิญไปพร้อมกัน พร้อมทั้งแนบระเบียบวาระการประชุม แบบตอบรับการประชุม รายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา แบบรับรองรายงานการประชุม รวมถึงเอกสารที่จะใช้ในการประชุม (ถ้ามี) ไปด้วย 

7) การส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการ ควรส่งล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร 
แต่ไม่ควรน้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้มีโอกาสได้ศึกษาเนื้อหา รายละเอียดของเรื่องที่จะประชุม ในกรณีเร่งด่วนอาจ
ใช้วิธีสื่อสารช่องทางอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเลกทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น เพ่ือให้
แน่ใจว่าผู้เข้าประชุมได้รับหนังสือแล้ว 

8) การจัดท า (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมโดยรวบรวมเนื้อหาและเอกสารต่าง ๆ   
ที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมโดยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในเรื่องที่จะน าเข้าประชุม
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ แยกตามระเบียบวาระ  ทั้งนี้ อาจเสนอความเห็นของฝุายเลขานุการประกอบการ
พิจารณาของที่ประชุมได้ 

9) การเสนอเอกสารประกอบการประชุมให้เลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาต้นฉบับ หากมีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเด็น
ให้ปรับแก้เสียก่อนที่จะน าไปท าส าเนาเป็นเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด 

10) การจัดท าเอกสารประกอบการประชุมอาจจัดท าเป็นแฟูมเอกสารหรือเข้าเล่ม 
พร้อมทั้งติดสลิปแยกตามระเบียบวาระเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาแต่ละชุด และก าหนดเลขหน้าเรียง
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเพ่ือให้เปิดค้นหาได้ง่ายและใช้อ้างอิงในขณะประชุม รวมถึงต้องจัดเตรียม
หนังสือ/เอกสาร/คู่มือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมไว้ให้พร้อมด้วย 

11) การเตรียมใบลงชื่อผู้เข้าประชุม โดยแยกใบลงชื่อของคณะกรรมการกับผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นคนละชุดกัน 

12) การจัดเตรียมเงินค่าเบี้ยประชุม ใส่ซองระบุต าแหน่งของผู้ รับให้ชัดเจน 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ            
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 6(2) โดยประธานกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการนั้นมีสิทธิได้รับ ตามมาตรา 9 ส าหรั บ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน ตามมาตรา 13 โดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดรายชื่อ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นราย
เดือนและเป็นรายครั้งส าหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ประธานคณะกรรมการ     ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการ   ไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง 
เลขานุการ    ไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการ   ไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง 

ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการอาจมอบหมายให้มีผู้ด าเนินการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะก็ได้ 
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13) ประสานงานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยอาจสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนถึง

ก าหนดวันประชุม 1 วัน และรายงานให้เลขานุการทราบ 
14) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้พร้อม ในกรณีที่ทราบว่ากรรมการท่านใดมี

ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหารอาจจัดแยกไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 
15) จัดวางปูายชื่อผู้เข้าประชุม ติดไว้บริเวณด้านหน้าโต๊ะที่จัดให้เป็นจุดที่นั่งของ

อนุกรรมการแต่ละคน เพ่ือสะดวกต่อการเรียกชื่อ หากเป็นไปได้ควรวางเอียงให้ประธานมองเห็นด้วย 
16) ทบทวน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง  ๆ     

ก่อนเริ่มประชุม อาทิ ความพร้อมของห้องประชุม แสงสว่าง การระบายอากาศ เครื่องขยายเสียง  เครื่อง
บันทึกเสียง ฯลฯ หากพบปัญหาหรือข้อขัดข้องให้รีบแก้ไขและรายงานให้เลขานุการทราบโดยเร็ว 

17) ต้อนรับและน าผู้มาประชุมเข้าห้องประชุม 
- ขณะด าเนินการประชุม 

1) อ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
หากเป็นการจัดประชุมนัดแรกหรือมีผู้มาประชุมเป็นครั้งแรกควรแนะน าตัวฝุายเลขานุการให้กรรมการ 
หรือผู้มาประชุมได้รู้จักเพ่ือสร้างความคุ้นเคยจะสามารถติดต่อประสานงานกันในโอกาสต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น 

2) ตรวจสอบองค์ประชุมว่าคณะกรรมการมาครบหรือไม่แล้วแจ้งให้เลขานุการทราบ
เพ่ือให้ประธานเริ่มเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 

3) จ่ายเบี้ยประชุมหลังจากที่ประธานเริ่มด าเนินการประชุมแล้วให้ตรวจสอบหลักฐาน
หรือเอกสาร หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้ประสานกับผู้มาประชุมและขอให้จัดส่งมายังที่ท าการของ
ฝุายเลขานุการโดยเร็ว 

4) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการการประชุม โดย 
(1) อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) เสนอให้ที่ประชุมรับรอง 
(2) อ่านระเบียบวาระการประชุมว่าจะประชุมเรื่องใด 
(3) แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมในฐานะกรรมการ 
(4) จดบันทึกการประชุม 

- หลังประชุม 
1) ประชุมฝุายเลขานุการ สรุปเนื้อหา ประเด็นที่พิจารณา มติที่ประชุมและภารกิจ 

ที่ได้รับมอบหมายให้ฝุายเลขานุการด าเนินการต่อไปให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน โดยปกติแล้ว  
ฝุายเลขานุการควรจัดประชุมทบทวนเนื้อหาไม่เกิน 1 วันหลังการประชุม 

2) แจ้งมติที่ประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม 
ในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นทางวาจาหรือโทรศัพท์และมีหนังสือจากฝุายเลขานุการ
แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

3) จัดท าเอกสารทางการเงิน โดยแนบใบส าคัญส่งเบิกให้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย  
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ใบส าคัญที่ใช้แนบประกอบด้วย ใบขออนุมัติจัดประชุม รายชื่อคณะกรรมการ
ที่มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง ส าเนาใบยืมเงิน ฯลฯ 

4) จัดท ารายงานการประชุม มีเนื้อหาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละเรื่อง
ควรประกอบด้วย ความเป็นมา สาเหตุ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ประเด็นที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
ข้อพิจารณา และมติที่ประชุมเสนอให้เลขานุการตรวจสอบความถูกต้อง  ทั้งนี้ หากมีผู้เสนอความเห็นแย้งหรือ
แตกต่างจากมติที่ประชุมให้ฝุายเลขานุการบันทึกความเห็นนั้นไว้ด้วย 
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5) ส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าประชุมพิจารณา หากต้องการแก้ไขในส่วนใดให้กรอก

รายละเอียดของเนื้อหาลงในแบบรับรองรายงานการประชุมและแจ้งฝุายเลขานุการทราบ อาจส่งให้ทาง
โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรวดเร็ว 

- การตามมติที่ประชุม 
1) รวบรวมประเด็นความเห็นและมติที่ประชุม โดยอาจจัดท าเป็นแบบสรุปเพ่ือใช้เป็น

แนวทางการติดตาม มีเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อการประชุม เรื่องที่มีมติ แจ้งมติเมื่อใด วิธีใด ให้ด าเนินการ
อย่างไร ก าหนดแล้วเสร็จเมื่อใด ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าเป็นอย่างไร ฯลฯ 

2) ประสานงานกับผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง รายงานให้เลขานุการทราบเป็นระยะ 
3) สรุปผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยบรรจุลง

ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพ่ือทราบ 
- การรายงานผล 

1) จัดส่งรายงานการประชุมให้กรมอนามัย จ านวน 1 ชุด 
2) กรมอนามัยโดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแต่ละคณะ 
3) กรมอนามัยโดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 
3. ขั้นสรุปผล 
- การจัดท าสรุปผลด าเนินงาน 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข องค์คณะมีทั้งผู้บริหารในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวแทนภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาปัญหา ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้คณะกรรมการสาธารณสุข
สามารถก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานว่าท าหน้าที่ได้ครบถ้วนหรือไม่ผลเป็นอย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคหรือไม่ รวมถึงมีแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรต้องการการสนับสนุนในประเด็น
ใดบ้าง โดยให้แต่ละจังหวัดจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขเป็นรายปีและ
จัดส่งให้กรมอนามัย เพ่ือรวบรวมรายละเอียดต่างๆ รายงานให้คณะกรรมการสาธารณสุขทราบและอาจเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ยิ่งข้ึนต่อไป 
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แผนภูมิที่  2  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดประชุมของเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นสรุปผล 

แจ้งผล/ติดตามมต ิ

- แจ้งมต/ิส่งรายงานการประชุม 

- ติดตามผลการด าเนินงาน 

- รายงานความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุมทุกครั้ง 

- ศึกษานโยบาย/ทิศทางการ
ด าเนินงาน/ประเด็นปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที ่
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห/์
สังเคราะห์ประเด็นงานและ 
จัดล าดับความส าคัญ/ความ
เร่งด่วน ก าหนดกรอบเวลาการ
ด าเนินงาน 

- ท าแผนการประชุมประจ าปี
ขออนุมัติ 
-  จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีส าหรับ
การเสนอของบประมาณ 
- ท าปฏิทินการประชุม/แจ้ง
เวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เตรียมประชุม 

- รวบรวมข้อมูล 

- ก าหนดประเด็นการประชุม 

- ประสานงาน/ก าหนดวัน 

- ขออนุมัติ/หนังสือเชิญ/
ก าหนดระเบียบวาระ 

- จัดท าเอกสารประชุม 

- เตรียมเบี้ยประชุม/อาหารว่าง 

- ยืนยันการเข้าร่วมประชุม 

- เตรียมห้องประชุม 
 

รายงานผล 

- รายงานผลการประชุม 
- จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

ขณะด าเนินการประชมุ 

- อ านวยความสะดวก 

หลังประชุม 
- สรุปประเด็น/สรุปมติ 
- จัดท ารายงานการประชุม 
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2.4.2 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการ

ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนภาค
ประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้กรรมการ                 
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามมาตราที่ 17/1 (3) ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และตามมาตรา 17/1 (4) ได้แก่ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการที่ต้องผ่านการสรรหาและแต่งตั้ง และส าหรับกรรมการใน
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตราที่ 17/2 (3) ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
ภาคประชาชน เป็นกรรมการที่ต้องผ่านการสรรหาและแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสาธารณสุขได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งไว้ตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนใน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่งปัจจุบันได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นฉบับที่ 3 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักการที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุขฯ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย จึงได้จัดท าแนวทางในการปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 บทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขฯ ฉบับท่ี 3 
 1. แก้ไขข้อ 11 โดยเปลี่ยนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งจากวาระละ 2 ปี เป็นวาระละ 4 ปี และ 
ผู้ที่เคยได้รับแต่งตั้งแล้วยังสามารถได้รับแต่งตั้งได้อีกโดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
 2. แก้ไขข้อ 13 โดยใช้ค าที่ระบุต าแหน่งให้มีความชัดเจนมากขึ้น และหากมีกรรมการออกจาก
ต าแหน่งก่อนหมดวาระ สามารถด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งเดียวกันนั้นใหม่ได้ โดยให้
ด ารงต าแหน่งในระยะเวลาของวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการต าแหน่งนั้น ทั้งนี้ กรณีที่
ระยะเวลาของวาระการด ารงต าแหน่งนั้นเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอาจประชุมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการสรรหากรรมการคนใหม่  
ในต าแหน่งดังกล่าวมาร่วมเป็นองค์ประชุมแทนก็ได้ 
 3. เพ่ิมข้อ 14 เพ่ือก าหนดระยะเวลาเร่งรัดให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ก่อนกรรมการหมดวาระ
อย่างน้อย 90 วัน หากไม่สามารถสรรหาได้ทันก่อนหมดวาระให้กรรมการคนเดิมด ารงต าแหน่งไปพลางก่อน
แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่หมดวาระ 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 
 1. คณะกรรมการสรรหาส าหรับกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นกรรมการ อย่างละ 1 ท่าน และให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 กรณีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม) ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี มีจ านวน
หลายท่าน ให้ฝุายเลขานุการเลือกเชิญมา 1 ท่าน 
 2. คณะกรรมการสรรหาส าหรับกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รอง
ปลัดกรุงเทพมหานครที่ปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้ข้าราชการในสังกัดส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายหรือการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้ง 2 ประเภท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หากประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ 1 ท่าน ให้ม ี
1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด 
อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าวกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 
 ขั้นตอนการได้รายช่ือเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา  
 1. กรณีการสรรหากรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4) ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
คณะกรรมการสรรหาสามารถเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ดังนี้  
 (ก) นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จ านวนไม่เกินสี่รายชื่อ 
 (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รายชื่อ 
 (ค) ผู้แทนภาคประชาชน จ านวนไม่เกินสองรายชื่อ 
 กรณีที่ไม่สามารถเสนอรายชื่อตามวิธีการข้างต้นได้ คณะกรรมการสรรหาสามารถด าเนินการสรรหา   
ผู้มีคุณสมบัติได้ด้วยวิธีที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร 
 2. กรณีการสรรหากรรมการตามมาตรา 17/2 (3) ในคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร   
ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร จัดท าประกาศรับสมัครกรรมการผู้แทนภาคประชาชน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้สมัครต้องแนบประวัติผลงานด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานครก าหนด  
 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว ให้ ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 
 1. กรณีที่เป็นกรรมการในต าแหน่งนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้พิจารณา
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 4 ตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขฯ โดยให้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานเป็น      
ที่ประจักษ์ ในส่วนของกรรมการในต าแหน่งนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจ             
ไม่จ าเป็นต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็ได้ ทั้งนี้ ขอบเขตการตีความของค าว่า “มีผลงานเป็นที่ประจักษ์”        
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่       
11-2/2564 ได้มีความเห็นว่า กรณีการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี และ
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กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ว่า “มีผลงานเป็นที่ประจักษ์” นั้น เนื่องจากประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุขฯ ไม่ได้บัญญัตินิยามเอาไว้ชัดเจน จึงเห็นควรให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา 
โดยอาจพิจารณาจากผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเดียวกัน กรณีที่มี
ราชการส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคณะกรรมการสรรหา  
 2. กรณีกรรมการในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ให้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 5 ตามประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุขฯ 
 3. กรณีกรรมการในต าแหน่งผู้แทนภาคประชาชน ให้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 6 
ตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขฯ 
 ทั้งนี้  ตามความเห็นในหนังสือตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่องเสร็จที่  37/2562 ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 
4/2561 มีความเห็นว่า ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการนั้น ผู้ที่จะเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่มีประกาศรับสมัคร หรือเมื่อมีการเสนอรายชื่อเข้าสู่           
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเสนอรายชื่อดังกล่าว      
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาได้  
 ประกอบกับความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 11-2/2564 ที่มีความเห็นว่า แม้บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครแล้ว แต่หากพบว่าภายหลังการรับต าแหน่งกรรมการนั้น ปรากฏลักษณะต้องห้าม
อย่างหนึ่ง อย่างใดขึ้น เช่น ได้รับต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น และถึงแม้การพบลักษณะต้องห้ามภายหลังที่
กรรมการคนดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว จะไม่ได้ถูกก าหนดในหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุขฯ แต่เห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชน จึงถือว่ากรรมการผู้นั้นเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม เห็นควรให้ฝุายเลขานุการพิจารณาเสนอ
ให้กรรมการผู้นั้นยื่นหนังสือลาออกและถือว่าพ้นจากต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฯ ข้อ 12 
และให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาชนขึ้นใหม่  จากนั้นจึงให้มีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาใหม่อีกครั้ง เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมารับต าแหน่งดังกล่าว โดยให้มี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งนั้น  
 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการพิจารณาสรรหากรรมการในต าแหน่งต่าง ๆ แล้ว ไม่สามารถน ารายชื่อผู้มี
คุณสมบัติรายชื่ออ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งมาจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อกรรมการส ารองได้ หากกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาใหม่อีกครั้ง 
 การลงนามแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชนที่ผ่านการสรรหา 
 ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 17/1 (4) และมาตรา 17/2 (3) แต่เดิมนั้นศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเคยตีความว่าการที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้กรรมการในต าแหน่งข้างต้นต้อง
ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ จึงควรต้องมีการน ารายชื่อกรรมการในต าแหน่งข้างต้น ที่ผ่านการสรรหา
เรียบร้อยแล้ว เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครก่อน เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี สามารถลงนามแต่งตั้ง
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ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ อย่างไรก็ตาม การตีความในลักษณะดังกล่าวอาจท าให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติในกรณีที่ฝุายเลขานุการไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้ทันก่อนกรรมการหมดวาระ ดังนั้น               
ตามความเห็นที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 11-2/2564 มีความเห็นว่า ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสามารถเสนอรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาในต าแหน่งตามมาตรา 17/1 (4) ให้ผู้ว่าราชการลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดได้โดยไม่ต้องมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการสาธารสุข เรื่อง 
การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาค
ประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ได้ก าหนดว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต าแหน่งดังกล่าวต้องมีขั้นตอนที่ผ่านความ
เห็นชอบหรือมีมติจากคณะกรรมการสาธารสุขจังหวัดก่อน ประกอบกับ นัยยะในการตีความบทบัญญัติในกรณี
ที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก าหนดในมาตรา 17/1 (3) ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่งตั้ง  
แต่ส าหรับมาตรา 17/1 (4) และ 17/2 (3) ต้องให้ประธานกรรมการลงนามแต่งตั้ง เนื่องจาก กรรมการตาม
มาตรา 17/1 (3) เป็นตัวแทนจากราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งถือว่าเสมือนอยู่ในสายบังคับบัญชาของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว แต่กรรมการตามมาตรา 17/1 (4) และ 17/2 (3) ไม่ได้อยู่ในสายบังคับบัญชา    
จึงต้องให้มีการลงนามแต่งตั้งโดยใช้ต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 
 รูปแบบการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ สร.0601/1446 ลงวันที่ 4 กันยายน 2522 เรื่อง
เสร็จที่ 367/2522 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้  
 1. การแต่งตั้งที่ระบุชื่อของบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเพียงอย่างเดียวนั้น แต่งตั้งโดยเจาะจงตัวบุคคลอัน
เป็นการเฉพาะตัว ดังนั้นไม่ว่าบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น จะมีต าแหน่งหน้าที่ราชการอย่างไรใน
ขณะที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ไปในภายหลัง ก็ไม่มีผลเปลี่ ยนแปลงฐานะการเป็น
กรรมการของบุคคลนั้น แต่ในขณะเดียวกันบุคคลดังกล่าวก็ไม่อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าประชุมในฐานะ
กรรมการแทนตนได ้
 2. การแต่งตั้งที่ระบุต าแหน่งของบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นการแต่งตั้งโดยค านึงถึง
ต าแหน่งของบุคคล ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ดังนั้น บุคคลใดก็ตามหากมาด ารงต าแหน่งตามที่ระบุให้เป็น
กรรมการแล้ว ย่อมมีฐานะเป็นกรรมการตามกฎหมายหรือตามค าสั่งที่แต่งตั้งนั้น และในกรณีนี้การที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมในฐานะกรรมการแทนตนจึงไม่อาจกระท าได้ เว้นเสียแต่
เป็นการมอบหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕) ในส่วนที่ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ
ราชการแทน 
 3. การแต่งตั้งโดยระบุชื่อของบุคคล และต าแหน่งของผู้นั้นด้วย และการแต่งตั้งโดยระบุต าแหน่งและ
ต่อท้ายด้วยชื่อนั้น เห็นว่าเป็นการแต่งตั้งที่มีลักษณะเจาะจงตัวบุคคลอันเป็นการเฉพาะตัวเช่นเดียวกับใน (๑) 
เพราะผู้ที่จะเป็นกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ดีทั้งชื่อและต าแหน่งตามที่ระบุไว้ หากต าแหน่งของ
บุคคลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมมีผลท าให้บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดังนั้น การที่
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บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในลักษณะดังกล่าวนั้นจะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมในฐานะกรรมการแทนตนจึงไม่อาจ
กระท าได ้
 4. การแต่งตั้งที่ระบุชื่อและวงเล็บต าแหน่งไว้ข้างท้าย และการแต่งตั้งที่ ระบุต าแหน่งและวงเล็บชื่อ 
อาจมีปัญหาได้ว่า ผู้แต่งตั้งมีเจตนาหรือความประสงค์อย่างใดแน่ ในกรณีระบุชื่อและวงเล็บต าแหน่งไว้ข้างท้ายชื่อ 
ผู้แต่งตั้งอาจมีเจตนาที่จะแต่งตั้งตัวบุคคลเป็นส าคัญ แต่ได้วงเล็บต าแหน่งซึ่งผู้นั้นด ารงอยู่ในขณะนั้นให้ได้
ทราบโดยชัดเจนขึ้น หรือในทางกลับกันการระบุต าแหน่งและวงเล็บชื่อไว้ข้างท้ายต าแหน่ง ผู้แต่งตั้งอาจมี
เจตนาที่จะแต่งตั้งโดยค านึงถึงต าแหน่งเป็นส าคัญ แต่เพ่ือให้ได้ทราบโดยชัดเจนว่าผู้ด ารงต าแหน่งในขณะนั้น
ได้แก่ผู้ใด จึงได้วงเล็บชื่อของผู้นั้นไว้ด้วย แต่ทั้งสองกรณีดังกล่าวแล้วอาจเห็นได้ว่าผู้แต่งตั้งเจตนาที่จะแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวนั้นโดยค านึงถึงชื่อและต าแหน่งที่บุคคลนั้นด ารงอยู่ทั้งสองประการ หากกรณีเป็นอย่างหลังนี้       
ก็จะมีลักษณะเป็นการเจาะจงตัวบุคคลอันเป็นการเฉพาะตัวเช่นเดียวกับกรณีตาม (๑) ดังนั้น การแต่งตั้งตาม
แบบนี้จึงมีลักษณะไม่เด็ดขาด ย่อมสุดแล้วแต่เจตนาของผู้แต่งตั้ง ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการแต่งตั้ง
กรรมการ จึงควรพิจารณาก าหนดโดยอาศัยแบบหนึ่งแบบใดในสามแบบข้างต้นจะเป็นการเหมาะสมกว่า  
 ในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) และ (4)  และมาตรา 17/2 (3) ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในปัจจุบันพบว่าแต่ละจังหวัดมีการแต่งตั้ง 
ในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางจังหวัดแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) โดยระบุทั้งชื่อบุคคลและ
ต าแหน่งในองค์กร แต่บางจังหวัดแต่งตั้งโดยใช้ต าแหน่งในองค์กรเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 11-2/2564 ได้มีความเห็น ดังนี้ 
 - กรณีกรรมการตามมาตรา 17/1 (3) ในต าแหน่งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และอาจรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ประชุมเห็นว่ากรรมการในต าแหน่ง
ดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจงทั้งในแง่ของบุคคลและองค์กร แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน     
ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จึงควรแต่งตั้งตามรูปแบบที่ 2 เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
สามารถมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ โดยอยู่ภายใต้ชื่อของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
คนดังกล่าวที่ผ่านการสรรหา อย่างไรก็ตาม การมอบหมายผู้แทนนั้นให้มีผลเฉพาะในกรณีที่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคนดังกล่าวยังด ารงต าแหน่งในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมเท่านั้น หากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งแล้ว จะมีผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดด้วย กรณีนี้ไม่เห็นควรให้ผู้ที่รักษาราชการแทนต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแทน เนื่องจากผู้ที่รักษาราชการแทนนั้นไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้ชื่อของบุคคลที่ได้ผ่านการสรรหาและแต่งตั้ง ดังนั้น ฝุายเลขานุการจะต้องด าเนินการ              
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาใหม่ โดยผู้ที่ผ่านการสรรหาจะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งนั้น 
 - กรณีกรรมการตามมาตรา 17/1 (4) และมาตรา 17/2 (3) ในต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
ภาคประชาชน ที่ประชุมเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการในต าแหน่งดังกล่าวมีความ
เฉพาะเจาะจงในแง่ของตัวบุคคล จึงควรแต่งตั้งตามรูปแบบที่ 1 คือ ให้แต่งตั้งโดยใช้ชื่อของบุคคลซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเพียงอย่างเดียว 
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 การมอบหมายผู้แทนกรรมการ 
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการไว้ โดยส าหรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ตามที่ก าหนดในมาตรา 17/1 โดยกรรมการที่สามารถมอบหมายให้ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน ได้แก่ 
กรรมการตามมาตราที่ 17/1 (1), (2) และ (3) กรณีที่แต่งตั้งโดยใช้รูปแบบที่ 2 ตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาข้างต้น และส าหรับคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจะต้องมีองค์ประกอบ
ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ตามที่ก าหนดในมาตรา 17/2 โดยกรรมการที่สามารถมอบหมายให้ให้ผู้อ่ืนเข้าร่วม
ประชุมแทน ได้แก่ กรรมการตามมาตราที่ 17/2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งดังกล่าวแทนจะไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนต่อได้ (มอบช่วง) หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามที่
ได้รับมอบหมายจะต้องประสานกลับไปยังกรรมการตัวจริง เพ่ือให้กรรมการนั้นมีค าสั่งมอบหมายผู้อ่ืนแทน 
 ประกอบกับความเห็นในหนังสือตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่องเสร็จที่ 38/2562 กรณีที่ผู้แทน
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยที่ไม่มีค าสั่งแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายจากกรรมการตัวจริง บุคคลนั้นยังสามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ แต่จะไม่นับเป็นองค์ประชุม ซึ่งจะไม่มีสิทธิลงมติ และไม่ได้รับเบี้ย
ประชุม  
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แผนภูมิที่ 3 กระบวนงานประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
                 และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง ในฐานะประธาน

กรรมการ คสจ. 
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แผนภูมิที่ 4 แนวทางการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
               และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
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แผนภูมิที ่5 กระบวนการปฏิบัติในการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
               และคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
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  2.4.3 คู่มือการใช้งานโปรแกรมก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขส าหรับเจ้าหน้าที่ 
1. ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ 
    ส าหรับช่องทางการเข้าใช้งานระบบ มีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังต่อไปนี้ 

1.1  สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรงที่ URL       
 http://cphlawreport.anamai.moph.go.th/   

 
1.2  สามารถเข้าใช้งานระบบ ผ่านลิงค์เว็บไซต์ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้ที่   

http://laws.anamai.moph.go.th 
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2. การสมัครเข้าใช้งานระบบ 

ส าหรับช่องทางการเข้าใช้งานระบบ มีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
2.1 วธิีสมัครเข้าใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

- เมื่อเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข หรือผ่านลิงค์ URL 
https://cphlawreport.anamai.moph.go.th/   

 

 
 

- คลิกท่ี Button “สมัครใช้งานระบบ”  
- หลังจากนั้นระบบจะท าการโหลดหน้าส าหรับลงทะเบียนขึ้นมา ซึ่งจะประกอบด้วย ช่องให้

กรอกข้อมูลการสมัครทั้งหมด 12 ช่อง ให้ท่านด าเนินการกรอกข้อมูลให้ครบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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                -    เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Button “ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ” จากนั้น
  ระบบจะท าการสร้าง Username และ Password ให้ท่าน 

- เมื่อท่านได้รับ Username และ Password แล้วให้ท าการ กรอกข้อมูลในหน้า Login เพ่ือ
เข้าใช้งานระบบ 

- กรณีที่ท่านลืม Password ให้ท่านคลิกที่ Button “ลืมรหัสผ่าน” หลังจากนั้นระบบจะท า
การโหลดหน้าส าหรับส าหรับร้องขอ Password ผ่านช่องทาง email ที่ท่านได้ท าการ
ลงทะเบียนไว้กับระบบ 
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- หลังจากนั้นระบบท าการแจ้ง Username และ Password ของท่านไปยัง E-mailที่ท่าน

ลงทะเบียนไว้ 
3. หน้าเพจทั้งหมดของระบบก ากับติดตาม 

        ส าหรับหน้าเพจโดยรวมของระบบก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะมีดังต่อไปนี้ 

 3.1 Page Dashboard แสดงผลการด าเนินการกรอกข้อมูลแผนด าเนินงาน, รายงานการประชุม 
คสจ./คสก., ประเด็นน าเข้าที่ประชุม คสจ./คสก., รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ คสจ./คสก. ออกมา
เป็น Dashboard ในรูปแบบ GIS แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิวงกลม 
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 3.2 Page ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาฯ ส าหรับจัดการ/เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาฯ 

ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
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- คลิกท่ี Button “เพ่ิมไฟล์ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาฯ” ระบบจะโหลดหน้าในการเพ่ิมข้อมูล
ขึ้นมา ดังนี้ 
 

 
 

- กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว คลิกที่ Button “บันทึก”  เมื่อบันทกึข้อมูลจะมีตารางข้อมูลที่บันทึก
ไว้แสดงขึ้นมา 
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- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล ให้คลิกท่ี Button ด้านหลังของข้อมูลนั้น ๆ  

 
 3.3 Page แผนการด าเนินการจัดประชุม คสจ./คสก. ส าหรับจัดการ/เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูลแผน

ด าเนินงานการประชุมของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

 
- วิธีเพ่ิมแผนการด าเนินการจัดประชุม ให้คลิกที่ Button “เพ่ิมข้อมูลกิจกรรมส าหรับแผน” 

ระบบจะท าการโหลดหน้าเพิ่มแผนขึ้นมา ให้เพ่ิมข้อมูลให้ครบแล้วท าการคลิกที่ Button 
“บันทึก” เมื่อบันทึกข้อมูลจะมีตารางข้อมูลที่บันทึกไว้แสดงขึ้นมา  

 

 
 

- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล ให้คลิกท่ี Button ด้านหลังของข้อมูลนั้น ๆ  
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 3.4 Page การจัดท ารายงานการประชุม คสจ./คสก. ส าหรับจัดการ/เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูลรายงาน
การประชุมของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

 
 

- หากต้องการเพ่ิมหัวข้อการประชุมใหม่ให้คลิกท่ี button “เพ่ิมหัวข้อการประชุม” ระบบจะ
โหลดหน้าจัดการรายงานการประชุมขึ้นมา 

 
- เพ่ิมข้อมูลรายงานการประชุม คสจ./คสก. ประกอบด้วย ครั้งที่, ปีงบประมาณ, วัน, เวลา, 

สถานที่จัดประชุม ,ผู้จัดท ารายงานการประชุม, ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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- จากนั้นเพิ่มรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมข้อมูลทั้ง ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่งงาน และต าแหน่งของคณะกรรมการตามกฎหมาย 

 
 

- รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม เจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมข้อมูลทั้ง ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
และต าแหน่งของคณะกรรมการตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 

- รายชื่อผู้เข้าการร่วมประชุม เจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมข้อมูลทั้ง ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
 

- จากนั้นสามารถเพ่ิมข้อมูลวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย 6 วาระด้วยกัน ดังนี้ 
 

 
 

- ซึ่งในแต่ละวาระ จะมีโครงสร้างการลงข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน ดังนี้ 
- มีการเพ่ิมประเด็นน าเข้า ในแต่ละวาระ 
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-  มีการเพิ่มรายละเอียดของการประชุม ในแต่ละวาระ 

 
 

-  มีการเพิ่มมติที่ประชุม ในแต่ละวาระ 
 

 
 

- หลังจากเพ่ิมข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ button “บันทึกข้อมูล” ด้านล่าง 
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- หลังจากท าการบันทึกข้อมูลแล้ว list รายการประชุมจะปรากฏใน Dropdown list 
ด้านบน  ดังนี้ 

 
 
 
 

- เมื่อต้องการจะแก้ไขหัวข้อรายงานการประชุม ให้ท าการคลิกเลือกจาก Dropdown list 
 ด้านบนนี้ แล้วท าการคลิกท่ี button “แก้ไขหัวข้อการประชุมนี้” ด้านบน 
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- ระบบจะน าเข้าหน้าต่างแก้ไขหัวข้อรายงานการประชุม ซึ่งสามารถเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลได้
 เหมือนในหัวข้อ“เพ่ิมหัวข้อรายงานการประชุม” 

 
 
 

- เมื่อต้องการจะลบหัวข้อรายงานการประชุม ให้ท าการคลิกเลือกจาก Dropdown list 
 ด้านบนนี้แล้วท าการคลิกท่ี button “ลบหัวข้อรายงานการประชุม” ด้านบน 
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- เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะแสดง popup ถามถึงความต้องการในการลบหัวข้อนี้ เมื่อคลิกตกลง 
 รายงานการประชุมนี้จะถูกลบออกจากระบบ  
- เจ้าหน้าที่สามารถท าการปริ้นรายการหัวข้อรายงานการประชุมเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยการ
 คลิกเลือกจาก Dropdown list ด้านบน แล้วคลิกที่ button “ปริ้นหัวข้อรายงานการ
 ประชุมนี้” ที่ด้านบนซ้าย 

 
 

 
           

- ระบบจ าท าการสร้างไฟล์ PDF ของรายงานการประชุมนั้น ๆ ขึ้นมา และสามารถ 
 กดบันทึก และปริ้นรายงานการประชุม คสจ./คสก.จากระบบได้ 
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 3.5 Page จัดท ารายงานการด าเนินงานตามมติ ส าหรับจัดการ/เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูลการด าเนินงาน
ตามมตขิองเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดังต่อไปนี้  

 

 
 

- เมื่อต้องการเพิ่มรายงาน ให้คลิกที่ Button “เพ่ิมผลกิจกรรมการด าเนิงานตามมติ” 

 
 

- ระบบจะโหลดตารางในการกรอกข้อมูล ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วท าการคลิกที่ 
 Button “บันทึก” ทั้งนี้ท่านสามารถแนบไฟล์รายงานผลการด าเนินงานตามมติได้ด้วย 
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- เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกบนหน้า Page 

 
- เมื่อต้องการจะลบข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูล ให้ท าการคลิกท่ี Button ที่ท้ายของแถว 
 ของข้อมูลนั้น ๆ 
- เมื่อคลิกลบข้อมูล ระบบจะท าการสอบถามว่าต้องการที่จะลบข้อมูลนั้น ๆ ใช่หรือไม่ 

 
 
 

 3.6 Page จัดท ารายงานประจ าปี ส าหรับจัดการ/เพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูลรายงานประจ าปี ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
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- เมื่อต้องการเพิ่มรายงาน ให้คลิกที่ Button “เพ่ิมข้อมูลรายงานประจ าปี” 

 
 

- ระบบจะโหลดตารางในการกรอกข้อมูล ให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วท าการคลิกที่ Button 
“บันทึก” 

 
 

- เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่บันทึกบนหน้า Page 

 
- เมื่อต้องการจะลบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล ให้ท าการคลิกท่ี Button ที่ท้ายของแถวของข้อมูลนั้น ๆ 
- เมื่อคลิกลบข้อมูล ระบบจะท าการสอบถามว่าต้องการที่จะลบข้อมูลนั้น ๆ ใช่หรือไม่ 
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 3.7 Page อัพโหลดไฟล์ผลงานโดดเด่น (Best Practice) ส าหรับจัดการ/เพ่ิม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลไฟล์
ผลงาน Best Practice, One Page ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 

- คลิกท่ี Button “เพ่ิมไฟล์ Uploads” ระบบจะโหลดหน้าในการเพ่ิมข้อมูลขึ้นมาดังนี้ 
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- กรอกข้อมูลให้ครบแล้ว คลิกที่ Button “บันทึก” เมื่อบันทึกข้อมูลจะมีตารางข้อมูลที่บันทึก
ไว้แสดงขึ้นมา 

 
 

- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูล ให้คลิกท่ี Button ด้านหลังของข้อมูลนั้น ๆ  
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 3.8 Page ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

- เมื่อคลิกท่ี Button “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” จะสามารถท าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมื่อแก้ไข
เสร็จแล้วให้คลิกท่ี Button “บันทึกข้อมูลส่วนตัว” ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 

 3.9 Page ติดต่อ - สอบถาม ส าหรับไว้ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครตั้ง
กระทู้ ค าถาม - ค าตอบ เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานครกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมอนามัย และศูนย์อนามัย  
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- เมื่อคลิกท่ี Button “ติดต่อสอบถามแล้ว” ระบบจะโหลดหน้าข้อมูลถาม - ตอบของระบบ
แสดงขึ้นมา 

 
 

- เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการตั้งหัวข้อค าถามใหม่ ให้ลงข้อมูล ตรง “เพ่ิมหัวข้อ” กับ “รายละเอียด” 
เสร็จแล้วให้ท าการคลิกที่ Button “ตั้งหัวข้อ” 

 
 
 

- เมื่อโพสต์ค าถามเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลที่เจ้าหน้าที่โพสต์บนตาราง 
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- เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการดูค าตอบข้อความของโพสต์นั้น ๆ หรือตอบค าถามของโพสต์นั้น 
ให้คลิกท่ี Button ด้านหลังของโพสต์นั้น ๆ ระบบจะท าการโหลดหน้าในการตอบกระทู้ 
ขึ้นมาแสดง 
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บทท่ี 3 

แนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
และการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที ่

3.1 บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 1) ส่วนกลาง กรมอนามัย 
 การสนับสนุนการจัดประชุม คสจ. และ คสก. ประกอบด้วย 
  - จัดท าโครงการ แผนการด าเนินงาน และคู่มือแนวทางการด าเนินงานส าหรับฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
 - ประสานงานและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านทางหนังสือและประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ 
(Teleconference) 
 - พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดย
พัฒนาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนผลการด าเนินงานผ่านระบบ
คอนเฟอร์เรนซ์ (Teleconference) และจัดท าสื่อความรู้ด้านกฎหมาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 - ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และโปรแกรมก ากับ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 - รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขในภาพรวมทั้งประเทศ พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน มาตรการ พัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
 2) ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
 การสนับสนุนการจัดประชุม คสจ. ประกอบด้วย 
  - จัดท าโครงการ สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 - 12  
  - สนับสนุน เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า เป็นพ่ีเลี้ยงแก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือให้
ด าเนินการตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ให้ค าแนะน าแก่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการรายงานผลการประชุมหรือผลการด าเนินงานผ่านโปรแกรมก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  - บูรณาการการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ และส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
  - ก ากับติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
และรายงานประจ าเดือน (ในภาพเขต) ต่อกรมอนามัย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขต่อไป 
  - รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รายงานประจ าปี (ในภาพเขต) ต่อกรมอนามัย เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขต่อไป 
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 การประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คสจ. ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(ในการจัดประชุมต่อครั้ง) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 ศูนย์อนามัยที่ 
1 - 12 สนับสนุน 
การจัดประชุม คสจ. 
อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 ครั้ง/ปี 
 

 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 

 อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 ครั้ง/ป ี

  
 

 

ตุลาคม 
2563 -  
กันยายน 
2564 

- ค่าเบี้ยประชุมประธาน (2,000 
บาท x 1 คน x 1 ครั้ง) 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (1,600 
บาท x 20 คน x 1 ครั้ง) 
- ค่าเบี้ยประชุมผูช้่วยเลขานุการ 
(1,600 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ
คณะกรรมการและผู้เข้ารว่มการ
ประชุม (35 บาท x 25 คน x 1 
ครั้ง) 
- ค่าจัดท าเอกสาร ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ประกอบการประชุม (50 
บาท x 25 คน x 1 ครั้ง) 

 รวมเป็นเงิน  

2,000 
 

32,000 
 

3,200 
 

875 
 
 
 

1,250 
 
 

39,325 
 
  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมด าเนินการ  
       การสนับสนุนการจัดประชุม คสจ. จ านวน 25 คน ประกอบด้วย 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

- อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

- นายกเทศมนตรี จ านวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมการด้วย 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน 
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

- ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 - ผู้แทนศูนย์อนามัย และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 
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3.2 ขั้นตอนการจัดประชุมราชการ 
 - กลุ่มหรือฝุายที่รับผิดชอบการจัดประชุม ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการขออนุมัติจัดประชุม โดยระบุ
วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องจัดประชุม หรือหัวข้อที่จะประชุม วัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม พร้อม
วงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
 - เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดประชุมแล้ว ให้ท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม 
 - จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนภายหลังเสร็จสิ้นการปะชุม 

  ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
 - รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อสรุปวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
 - ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ เป็นต้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

  เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
 - หนังสืออนุมัติให้จัดประชุม 
 - หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
 - หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน 
 - เอกสารรับรองการจัดประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นต้น 
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บทท่ี 4 

ปัจจัยความส าเร็จหรือเทคนิคในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

  จากการศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2562 - 2563 โดยใช้แบบสอบถาม การประชุมถอดบทเรียน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
พบว่ามีปัจจัยความส าเร็จ หรือเทคนิคและวิธีการส าคัญที่ฝุายเลขานุการสามารถน าไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานท าให้การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมาย 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ มีความใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพยามยามแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีความผิดซ้ า ๆ หรือเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล องค์กรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง 
- ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความส าคัญ โดยให้น าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ และน ามาใช้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
- ผู้บริหารให้ความสนใจและจริงจังในการด าเนินงาน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการก ากับติดตามมติการประชุมฯ โดยให้รายงานเป็นวาระแรกของ

การประชุมฯ ในครั้งต่อไป 
- ผู้บริหารระดับพ้ืนที่ (นายอ าเภอ) ให้ความส าคัญ ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ

ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนมติที่ประชุม โดยมอบหมายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ 
 2. การบริหารการประชุมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีเปูาหมายที่ชัดเจน 

  - พัฒนาประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้สั้น กระชับ เสนอประเด็นที่
ส าคัญที่ต้องตัดสินใจ เป็นต้นเพราะว่าเวลาน้อย 
 - ประเมินคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งใน
และนอกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือปรับปรุง 
  - มีแนวทางการจัดการสนับสนุนงบประมาณหรือการจัดการงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  - นัดหมายประธาน เพ่ืออธิบายวาระการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด เพ่ือให้ประธานสามารถมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานได้ (เทคนิคการบริหาร
ประธาน) 
  - มีการประชุมย่อยเพ่ือพูดคุยกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
  - การน ากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมาใช้ ให้ถูกที่ ถูกเวลา และสลับบทบาทการท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน ให้เหมาะสมกับเวลา และโอกาส ในบางกรณีให้หน่วยงานอ่ืนน า และเราสนับสนุน ในบางกรณี
เราเป็นผู้น า และให้หน่วยงานอื่นร่วม หาผลประโยชน์ร่วมกัน Win-Win ทั้งสองฝุาย 
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  - เทคนิคการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นองค์คณะ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนภาคประชาชน ควรเป็นบุคคลที่มีอ านาจและหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้
ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ เป็นต้น หากมีมติการประชุมแล้วหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นก็มักจะเกรงใจและมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติที่ประชุมจนเกิดผลลัพธ์ได้ 
  - การบริหารบุคคลที่มีความสามารถไปอยู่ในคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ คระกรรมการตามกฎหมายอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่องานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ในเวทีการประชุมคระกรรมการชุดอ่ืน ๆ ได ้
  - หากนิติกรจังหวัดให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ค าแนะน าและให้ปรึกษาแก่นักวิชาการ
สาธารณสุขจังหวัดไดเ้ป็นอย่างดกี็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การก าหนดให้มีวาระสืบเนื่อง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานที่อยู่ใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอในที่ประชุม และให้มีวาระประจ าในการติดตาม
มติที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง 

 3. การเตรียมข้อมูลน าเข้าการประชุม 
  - หากมีปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ สามารถก าหนดเป็นวาระประจ าได้ เช่น การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นต้น 
      - การเตรียมข้อมูลน าเข้า โดยปรึกษาหารือนอกรอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม    
โดยให้ท้องถิ่นเตรียมข้อมูลมาน าเสนอ และก าหนดให้มีวาระอย่างต่อเนื่อง 
       - การเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นสิ่งส าคัญต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน 
และครบถ้วนครอบคลุมในทุกประเด็น 

 4. การบูรณาการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
   - การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอ ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การใช้มาตรการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนด้านการเฝูาระวังสถานการณ์ปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนต่อเนื่อง และอย่างมีมิตรไมตรี 
  - สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในและนอกองค์กร ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
  - ค้นหาแนวร่วมหรือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
  - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ (กฎหมายและอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
โดยขับเคลื่อนในรูปแบบ Cluster  
  - บูรณางานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเวทีการประชุมอ่ืน ๆ เช่น ใช้เวทีการ
ประชุมประจ าของท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือสื่อสารประเด็นกฎหมายสาธารณสุข และงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  - เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกครั้ง โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท าหนังสือเชิญศูนย์อนามัย 
 - การเชื่อมโยงกฎหมายอ่ืนในการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

5. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและมีศักยภาพ 
 - มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์หลากหลายวิธี เช่น การสอนงาน การเรียนรู้จากการท างาน การสืบค้นเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้า
ร่วมอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Line group หรือช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น 
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 - ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมี
ความใส่ใจและเพ่ิมสมรรถนะในการท างาน 
 - บุคคลกรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
 - ความเข้าใจในข้อกฎหมายและความเข็มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 - ผู้รับผิดชอบคนเดิมมีประสิทธิภาพ เข้าใจกฎหมาย แต่มีคนเข้า - ออกบ่อย 
 - กรณีท่ีเปลี่ยนผู้เข้าประชุมบ่อย ต้องบันทึกรายงานการประชุม เผยแพร่แบบ Online เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ สืบค้นได้ เพื่อเชื่อมโยงให้เครือข่ายได้ทราบและเข้าถึงได้ตลอด ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการ
ควรต้องมีวาระการติดตามความก้าวหน้าของมติต่าง ๆ ในที่ประชุมเป็นประจ าด้วย 
 - ต้องมอีงค์ความรู้ที่ทันสมัยทันต่อสถานการณแ์ละมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย 

 6. ท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญ โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจริง 

 7. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่   
ให้รับรู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  
  - การท าความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการและประชาชน ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  - การสื่อสารสร้างความรอบรู้สิทธิ หน้าที่ และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติแก่ประชาชน     
ผู้ประกอบกิจการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  - การผลักดันให้ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการประชุมแต่ละครั้ง 
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บทที่ 5 

แนวทางการใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.1 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกฎหมายที่กระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ภายในเขตพ้ืนที่ เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่
ที่มีโอกาสสูงในการเป็นแหล่งแพร่เชื้อหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่สะสมอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหาร การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
รวมทั้ง การจัดการมูลฝอย ซึ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ราชการส่วนท้องถิ่นควร
ต้องก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะเป็นการด าเนินงานที่เสริมกัน
กับมาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 
19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแนวทางการด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 
  (1) ในภาวะปกติที่ยังไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกฎหมายที่เน้นการปูองกันโรคต่าง ๆ ที่ยังมิได้เกิด 
เพียงแต่อยู่ในข่ายที่อาจท าให้เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน ซึ่งกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขนี้เป็นกฎหมายที่กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้ภายในเขต
พ้ืนที่    เพ่ือควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่สะสมอาหาร สถานที่จ าหน่ายอาหาร  
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้ง การจัดการมูลฝอย ให้มีการจัดการหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับสุขลักษณะ โดยมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ด้วย อีกทั้งยังก าหนดให้มี 
“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หน่วยงานราชการต่าง ๆ          
ที่เก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น
ประธาน ผู้แทนจากราชการส่วนกลางภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ และ
ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน และมาตรการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ค าปรึกษา
แนะน าหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สอดส่อง ก ากับ ติดตาม ดูแลและ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่น เสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบและก ากับดูแลงาน  
ด้านกฎหมายและการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้าน  
อนามัยสิ่งแวดล้อมและเกิดการบังคับใช้กฎหมายในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นโซ่ข้อกลาง  
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ในการเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างส่วนกลางและราชการส่วน
ท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนให้อยู่ในสภาวะสิ่ง แวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
 (2) ในระยะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เช่นเดิม แต่ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีการตรวจตราแนะน าและบังคับใช้ให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดยเฉพาะ
มาตรการด้านการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนี้จะเป็นการ
เสริมหรือเป็นกฎหมายที่เกื้อกูลต่อกันและกันกับการบังคับใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ จะต้องพิจารณาข้อก าหนดของ
นายกรัฐมนตรีที่ออกประกาศ หรือข้อก าหนดตามมาตรา 9 และต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการที่
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดนั้นด้วย ส าหรับ “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ 
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และ “คณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร” ก็ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดเช่นเดิม แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 อาจให้ค าแนะน าปรึกษาและก ากับติดตามการด าเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มี
การบังคับใช้กฎหมายและตรวจตราควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ทั้งนี้ 
เมื่อวิเคราะห์ “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบกับ “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” และ “คณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมือนกันในบางต าแหน่ง เช่น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน และมีปลัดจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ดังนั้น ในสถานการณ์ที่การระบาดของโรคโควิด 19 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการของ “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” อาจพิจารณาจัด
ประชุมทั้ง 2 คณะ ร่วมกัน โดยมีก าหนดการที่ต่อเนื่องกันก็ได้ เนื่องจากมีประเด็นหรือเนื้อหาในการประชุมเป็น
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การประชุมช่วงเช้า (เวลา 08.30 - 13.00 น.) เป็นการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด และช่วงบ่าย (เวลา 13.00 - 17.00 น.) ในวันและสถานที่เดียวกัน เป็นการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยที่ประธาน กรรมการ และเลขานุการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อที่เป็น
คนเดิมกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดก็จะสามารถเข้าประชุมต่อได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดในช่วงบ่ายให้เลขานุการเชิญกรรมการท่านอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ก าหนด เพ่ือเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายเพ่ือให้ครบองค์ประชุม และสามารถมีมติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ควรมีการจัดท าก าหนดการที่เกี่ยวเนื่องกับการปูองกันและ
ควบคุมโรคโควิด 19 เช่น การพิจารณาแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การควบคุมดูแลสุขลักษณะการประกอบกิจการตลาด ร้านอาหาร 
สถานที่สะสมอาหาร ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ยังเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงการระบาด เป็นต้น 
นอกจากนี้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อาจพิจารณา
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
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(3) ในระยะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย และระยะหลังการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เช่นเดิม แต่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตราแนะน าและบังคับใช้ให้
ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ค าแนะน าสถานประกอบกิจการที่ได้มีการสั่งปิดในช่วง
สถานการณ์การระบาด เพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เช่น การดูแลท า
สะอาดของอาคารสถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ และฆ่าเชื้อโรค การให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการและพนักงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ การตรวจสุขภาพพนักงานซึ่งต้องไม่เป็นโรคติดต่อ เป็นต้น ส าหรับ
“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด” และ “คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร” ตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข ปฏิบัติตามอาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สอดส่อง ก ากับ ติดตาม ดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันการระบาดซ้ า รวมทั้งเพ่ือให้มีการจัดการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองให้ประชาชนสุขภาพดี และได้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพ 

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 มีดังนี้ 
1. หมวด 3 เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้การจัดการมูลฝอยใน
พ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นตามความในมาตรา 18 โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

 บทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น  
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมดูแลการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ โดย
อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นห้ามการถ่ายเท 
ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ก าหนดให้มีที่
รองรับ มูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยหรือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น อัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 
 (2) จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอยพร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 (3) จัดเตรียมยานพาหนะส าหรับการขนมูลฝอยโดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย 
 (4) ก าจัดมูลฝอยให้ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย  
 (5) ออกใบอนุญาตให้ผู้ที่จะด าเนินการเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ รวมทั้งมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  
 (6) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (กรณีมูลฝอยติด
เชื้อ) และกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (กรณีมูลฝอยทั่วไป)  
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด  
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 กรณีท่ี 1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
โดยเน้นการก ากับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
  ข้อ 3 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป นอกจาก
ถ่าย เท ทิง้ หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้ 
  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยที่     
อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอย         
น ากลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 
  ข้อ 9 ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
      ข้อ 14 (4) จัดให้มีสถานที่คัดแยก มูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ โดยจัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 

 กรณีที่ 2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545       
โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3     
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดห้อง
รักษาผู้ปุวยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มีนาคม 2563  ซึ่งมีผลใช้บังคับให้
สถานบริการการสาธารณสุข ที่ให้บริการรักษาผู้ปุวยโรคโควิด 19 จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
        (1) จัดเป็นห้องแยกเฉพาะส าหรับรักษาผู้ปุวยด้วยโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ติดต่อง่ายและหรือโรคที่มีอัตรา
ปุวยตายสูงและหรือรักษายาก 
          (2) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจาก “ห้องรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)” เป็นมูลฝอยติดเชื้อ 
จะต้องมกีารเก็บ ขน ก าจัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

 บทบาทหน้าที่ของประชาชนและผู้ประกอบกิจการตามความในมาตรา 19  
 (1) ประชาชนมีหน้าที่คัดแยก เก็บรวบรวม และทิ้งมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและกฎกระทรวงฯ  
   (2) กรณีมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการโรคโควิด 19 ที่บ้าน 
เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  - เก็บรวบรวมโดยใส่ถุงมูลฝอย 2 ชั้น  
  - ท าลายเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว 
  - มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนถุงอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง 
  - น าไปทิ้งลงถังรวบรวมมูลฝอยรวมกับมูลฝอยทั่วไปหรือเก็บแยกไว้เฉพาะตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนด  
 (3) ผู้ที่จะด าเนินการเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ ต้องขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่เข้าไปด าเนินการ 

 บทก าหนดโทษ 
 (1) ผู้ใดฝุาฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 มีโทษตามมาตรา 68 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
 (2) ผู้ใดฝุาฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 มีโทษตามมาตรา 68/1 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 (3) ผู้ใดฝุาฝืน ประกอบกิจการเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยทั่วไปตามความในมาตรา 19 โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
มีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
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 (4) ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20(1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณีที่
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ มีโทษตามมาตรา 73/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 (5) ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 20(5) ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
มีโทษตามมาตรา 73/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. หมวด 7 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลกิจการในเขตพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ รวมทั้งก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ
รับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 บทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกิจการโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 32 ประกอบกับ

มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บาง
กิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
ส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและ
มาตรการปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ  

 (2) ออกใบอนุญาตให้ผู้ที่จะด าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  
 (3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2560  

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องก ากับดูแลให้ผู้ประกอบ
กิจการมีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการปูองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอ านาจตามในกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 ข้อ 4. ก าหนดให้ “สถานประกอบกิจการ” ซึ่งเป็นกิจการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ของ 9 กิจการที่เก่ียวกับการบริการ (1) 
การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการสถานพยาบาล 
หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (2) การประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ (4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดีย วกัน (6) 
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การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ (8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน (9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือ
กิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) (10) การประกอบกิจการ
การเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน (11) การประกอบกิจการเสริมสวย 
หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย (13) การประกอบ
กิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก (14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม (15) การประกอบ
กิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ (16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (17) การ
ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม (18) การ
ประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและ
ดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดในประกาศฯ ฉบับนี้เพื่อปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 เช่น 
 ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 

(2) การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
(3) การปูองกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(4) การให้ความรู้ ค าแนะน า และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

 บทบาทหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการ 

 (1) ผู้ใดจะด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุม โดยด าเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า ต้องขอรับใบอนุญาตต่อราชการส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่เป็น
ที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อ นไขการขอรับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ๆ กรณีกิจการใดเข้าข่ายต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ผู้ประกอบกิจการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดประเภท
หรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณา
ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ด้วย 
 (2) ด าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวงควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการการปูองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID–19)) ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด 

 บทก าหนดโทษ 
 (1) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 32(2) มีโทษ

ตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 (2) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงฯ มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
 (3) ผู้ใดฝุาฝืนประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง มีโทษตาม

มาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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3. หมวด 8 เรื่อง ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทยได้ก าหนดมาตรการโดยสั่งปิดสถานประกอบ
กิจการหลายประเภท ยกเว้น ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร เนื่องจากประชาชน
ยังคงมีความจ าเป็นต้องซื้ออาหารส าหรับบริโภค แต่ให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวนี้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรการในการปูองกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ส าหรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขในการควบคุมดูแลกิจการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 ตลาด  

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุม ก ากับ ดูแลกิจการตลาดในเขตพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ รวมทั้งก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  

 บทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมดูแลตลาด โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 35 มาตรา 

37 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ ยวกับการรักษา 
ความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน 

(2) ออกใบอนุญาตให้ผู้ที่จะด าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  
(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องตรวจตรา 
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
 “การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล” หมายความว่า การท าความสะอาดตัวอาคาร แผงจ าหนาย
สินค้าในตลาด พ้ืน ผนัง เพดาน ทางระบายน้ า ตะแกรงดักมูลฝอย บอดักไขมัน บอพักน้ าเสีย ที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย ห้องสวม ที่ปสสาวะ อางล้างมือ และบริเวณตลาดใหสะอาดไมมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หยากไย ฝุนละออง และคราบสกปรก รวมทั้งใหมีการฆาเชื้อ ทั้งนี้ สารเคมีที่ใชต้องไมมีผลกระทบตอระบบ
บ าบัดน้ าเสียของตลาด 
  สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 1 : ต้องมีอ่างล้างมือ ที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย  
การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไมมีกลิ่นเหม็นอับ จัดให้มีน้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบ
ระบบทออยางเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ต้องจัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะ และอางลางมือตามแบบ
และจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

สุขลักษณะของตลาดประเภทที่ 2 : ต้องมีอ่างล้างมือ ที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย
น้ าประปาหรือน้ าสะอาดอย่างเพียงพอ ส าหรับท าความสะอาดอาหาร และภาชนะ ต้องจัดใหมีหองสวม ที่ปสสา
วะ และอางลางมือตามจ านวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จัดให้มีส้วมเคลื่อนที่  
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ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชน หรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้
มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

การด าเนินการกิจการตลาด : ก าหนดเวลาการเปิด-ปิดตลาด  
- จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันโดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด

และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และมีการล้างตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้
มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลมากกว่าเดือนละ 1 ครั้งก็ได้ (ตลาดประเภทที่ 1)  

  - จัดให้มีการล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวันโดยเฉพาะแผงจ าหน่ายอาหารสด
และแผงจ าหน่ายอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ ให้ด าเนินการล้าง
ตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจแจ้งให้
ปฏิบัติ (ตลาดประเภทที่ 2) 

ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด : ในกฎกระทรวงฯ  
ข้อ 22 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับผู้รับ

ใบอนุญาตให้ตั้งตลาด เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข เช่น  การล้างตลาด เข้ารับการฝึกอบรมด้าน
สุขาภิบาลอาหารและอ่ืน ๆ และตรวจสุขภาพตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
   ข้อ 24 สุขอนามัยของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
    (1) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    (3) ระหว่างการขายของประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอ
หรือจามรดอาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง 

การควบคุมกิจการตลาดของเอกชนและตลาดของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนท้องถิ่น 
หรือองคการของรัฐ 

      ข้อ 26 เมื่อมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เกิดขึ้นในตลาดของเอกชนหรือตลาดของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการ สวนท้องถิ่น หรือองคการของรัฐ ใหถือวาเปนกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางร้ายแรงตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   
ซึ่งจ าเปนต้องมีการแกไขโดยเรงดวนตามบทบัญญัติมาตรา 8 และมาตรา 46 วรรคสอง เช่น  
 กรณีตลาดเป็นแหลงแพรระบาดของโรคติดตอโควิด 19 โดยพบว่าผู้ขายของหรือผู้ช่วยขาย
ของในตลาดเป็นโรคติดต่อโควิด 19 หรือพบผู้ปุวยเป็นโรคติดต่อโควิด 19 ซึ่งยืนยันว่าบริโภคอาหารหรือได้รับ
เชื้อโรคมาจากตลาดนั้น หรือตรวจพบเชื้อโรคท่ีท าให้เกิดการระบาดของโรคในสินค้าที่จ าหน่ายในตลาดนั้น  

- อธิบดีกรมอนามัยมีอ านาจตามมาตรา 8 ออกค าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนี้ระงับการกระท าหรือกระท าการใดๆ เพ่ือแก้ไขหรือปูองกันความเสียหายนี้ได้ตามสมควร 

(อธิบดีได้มอบอ านาจตามมาตรา 8 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วทุกจังหวัด ดังนั้น ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจึงมีอ านาจตามมาตรา 8)  

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง ออกค าสั่งให้
ผู้กระท าการไม่ถูกต้องหรือฝุาฝืนดังกล่าว แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุ
นั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
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 บทบาทหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการตลาด 

(1) ผู้ ใดจะจัดตั้งตลาด ต้องขอรับใบอนุญาตต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ เป็นพ้ืนที่ของ 
สถานประกอบกิจการตามความในมาตรา 34 

(2) ด าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกรณีตลาดในเขตเทศบาล       
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551 ด้วย โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ให้เน้นสุขลักษณะ ดังนี้ ต้องมีอ่างล้างมือ      
มีที่รวบรวมหรือรองรับมูลฝอย ต้องล้างท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ  
ในตลาดต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่าง
เคร่งครัด หากมีไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย ควรหยุดและไปพบแพทย ์

 บทก าหนดโทษ 
(1) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 35(1) หรือ (4) 

มีโทษตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

(2) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 35(2) หรือ (3)  
มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท  

(3) ผู้ใดฝุาฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 มีโทษตามมาตรา 68  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

(4) ผู้ใดฝุาฝืน ประกอบกิจการตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา 34 มีโทษ 
ตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 3.2 สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุม ก ากับ ดูแลกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารในเขตพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ 
รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ไม่เกินอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 บทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 
(1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 40 

ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

(2) ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้ที่จะด าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องตรวจตรา ควบคุมดูแล ให้มี
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
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 สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

ข้อ 3 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ
หรือปรุงอาหาร จ าหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร โดยพ้ืนบริเวณที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหารต้อง
สะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ช ารุด และท าความสะอาดง่าย มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่
สถานที่จ าหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ส าหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะส าหรับ
สถานที่และบริเวณส าหรับใช้ท า ประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภค
อาหารไม่มีพ้ืนที่เพียงพอ ส าหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมือที่เหมาะสม 
โต๊ะหรือเก้าอ้ีที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ช ารุด (การเว้นระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะอาหาร) 

ข้อ 4 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม โดยมีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ
และมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 

สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อ่ืนๆ 
ข้อ 19 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ตาม

หลักเกณฑ์ เช่น มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือจ านวนเพียงพอ 
ข้อ 20 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ 

และเครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ เช่น มีการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้
สารท าความสะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้สารท าความสะอาดนั้น ๆ จากผู้ผลิต และจัด
ให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการท าความสะอาด 

สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เช่น 
(1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ

พาหะน าโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น  ในกรณีที่
เจ็บปุวยต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้  
    (2) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ปูองกัน      
ที่สะอาดและสามารถปูองกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
   (3) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จ าหน่าย และเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 

 บทบาทหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
(1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพ้ืนที่สถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น

การขายของในตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีพ้ืนที่สถานประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด) โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 

(2) ด าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเน้นสุขลักษณะตามหมวด 1 หมวด 3 และหมวด 4 ดังนี้ 

- หมั่นเช็ดถูท าความสะอาดพ้ืนผิวและจุดที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ า ราวบันได 
- จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมมีสบู่หรือแอลกอฮอลล์เจลส าหรับท าความสะอาดมือตลอดเวลา 
- ล้างภาชนะ อุปกรณ์ให้สะอาดและฆ่าเชื้อโรค 
- ผู้เตรียมหรือปรุงประกอบอาหาร ผู้เสิร์ฟหรือผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้เก็บและท าความสะอาด

อุปกรณ์ ต้องแต่งกายให้สะอาด สวมเสื้อมีแขน สวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม สวมหน้ากาก
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อนามัยตลอดเวลา และไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง หากมีอาการปุวย ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่ อยหอบ  
ให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 บทก าหนดโทษ 
(1) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(2) หรือ (3) 

มีโทษตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

(2) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(1) (4) (5) 
(6) หรือ (7) มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(3) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561 มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

(4) ผู้ใดฝุาฝืน ประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามความใน
มาตรา 38 กรณีที่มีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณีที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง        
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท 
 3.3 สถานที่สะสมอาหาร 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุม ก ากับ ดูแลกิจการสถานที่สะสมอาหารในเขตพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ 
รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ไม่เกินอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 บทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 (1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมสถานที่สะสมอาหาร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 40 

ประกอบกับมาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
ควบคุมหรือก ากับดูแลสถานที่สะสมอาหาร 

 (2) ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้ที่จะด าเนินกิจการ รวมทั้งมีอ านาจก าหนด
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน าให้ประชาชน และผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องตรวจตรา ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดด้วย  

 บทบาทหน้าที่ของประชาชนหรือผู้ประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร 
(1) ขอรับใบอนุญาต (กรณีพ้ืนที่สถานประกอบกิจการเกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น

การขายของในตลาด) หรือขอหนังสือรับรองการแจ้ง (กรณีพ้ืนที่สถานประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด) โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่สะสม
อาหาร 

(2) ด าเนินกิจการให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะมาตรการในการปูองกัน
ควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ 
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- การดูแลท าความสะอาดอาคารสถานที่ การให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตน เช่น

สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อ 1 - 2 เมตร  
          - หากพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีอาการปุวย ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด

ปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันท ี

 บทก าหนดโทษ 
(1) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(2) หรือ (3)  มีโทษ

ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(2) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา 40(1) (4) (5) 

(6) หรือ (7) มีโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(3) ผู้ใดฝุาฝืน ประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามความใน

มาตรา 38 กรณีที่มีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณีที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท 

4. หมวด 9 เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

  สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกท าให้มีผู้ปุวย
และเสียชีวิตจ านวนมาก โดยโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ง่ายผ่านทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง
ของผู้ติดเชื้อ ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีมาตรการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และ
จากการก าหนดมาตรการห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งขอความร่วมมือ 
ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  
 การประกอบกิจการ “รถเร่จ าหน่ายอาหาร” จึงเป็นอีกทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือก
ซื้ออาหารส าหรับบริโภคได้อย่างสะดวกและเข้าถึงง่ายและมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก อย่างไรก็ตามการประกอบ
กิจการรถเร่จ าหน่ายอาหารหรือรถเร่ขายอาหารที่มีลักษณะการจัดให้มีอาหารแห้ง อาหารสด หรืออาหารปรุง
ส าเร็จพร้อมบริโภคไว้บนยานพาหนะและเร่ขายหรือจ าหน่ายให้ผู้บริโภคตามชุมชนหรือบ้านเรือนนั้น อาจมี
ความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเก็บรักษาอาหารสดไม่ถูกสุขลักษณะอาจเกิดการเน่าเสีย การดูแลท า
ความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ไม่ถูกสุขลักษณะอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ผู้ขายหรือผู้สัมผัสอาหารจะต้องดูแลรักษา
ความสะอาดของร่างกาย สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากมีอาหารไข้ 
ไอ จาม อาจแพร่เชื้อโรคได้ เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้ถูก
สุขลักษณะเพ่ือปูองกันความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและปูองกันควบคุมโรคติดต่อด้วย โดยราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมดูแลได้ ดังนี้ 

“รถเร่จ าหน่ายอาหาร” ทีม่ีลักษณะการจัดให้มีอาหารแห้ง อาหารสด หรืออาหารปรุงส าเร็จ
พร้อมบริโภคไว้บนยานพาหนะและเร่ขายหรือจ าหน่ายให้ผู้บริโภคตามที่หรือทางสาธารณะใบบริเวณชุมชน
หรือบ้านเรือน เข้าข่ายเป็น “การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ” ตามหมวด 9 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีหลักการกระจายอ านาจให้แก่ราชการส่วน
ท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ดังนี้ 
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 บทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น  

  ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ถูก
สุขลักษณะ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 43 ประกอบกับมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  (1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้า  
  (2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง 
หรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ าใช้และของใช้ต่าง ๆ  
       (3) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ       
  (4) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า 
        (5) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมทั้งการปูองกันเหตุร าคาญและโรคติดต่อ 
  (6) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ประกาศก าหนดเขตพื้นที่จุดผ่อนผัน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 42 เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ออกประกาศได้ ดังนี้ 
        (1) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้าม
จ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงว่าผู้ใดขายสินค้าหรือซ้ือสินค้าในเขตดังกล่าวมีความผิด  
  (2) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้าม
จ าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือบางประเภท เช่น ในพ้ืนที่ที่สกปรกมีฝุุนละอองมากก็อาจก าหนดให้ห้ามขายสินค้า
ประเภทอาหารได้ หรือ 

(3) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้าม
จ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา เช่น เวลาที่การจราจรหนาแน่น ก็อาจห้ามขายได้ หรือ                 

(4) ก าหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตห้าม
จ าหน่ายสินค้า โดยวิธีการจ าหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการ
จ าหน่าย ณ บริเวณนั้น เช่น ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง อาจก าหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้จ าหน่ายอาหารทิ้ง น้ า
เสียหรือขยะมูลฝอยหรือเศษอาหารลงแม่น้ าล าคลองโดยตรง หรือก าหนดให้ผู้เร่ขายอาหารบางชนิดไม่ตักแบ่ง
บรรจุใส่ถุงพลาสติกขณะเร่ขาย แต่ให้บรรจุให้เรียบร้อยจากท่ีผลิตเลยก็ได้ เป็นต้น 
    ออกใบอนุญาต ก าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต และตรวจตราควบคุมดูแล  

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของ
ประชาชนทั่วไป และพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณสะไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่าย
โดยลักษณะการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 41 วรรคสอง  

(2) มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขอย่างใดเพ่ือเป็นการควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะตามที่
เห็นสมควรไว้ท้ายใบอนุญาตด้วยก็ได้ ตามมาตรา 41 วรรคสาม  

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 44 ตรวจตราแนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัตินี้  
 

 บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ  
   (1) มีหน้าที่ขอรับใบอนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าไปเร่ขายอาหาร ตามความ  
ในมาตรา 41 ผู้ที่จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวาง
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สินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเริ่มด าเนินกิจการ ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะระบุชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่าย และสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า 
และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรในใบอนุญาตก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้าลักษณะ
วิธีการจ าหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องมีการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะกระท าการนั้นได้ 
  (2) ในกรณีที่มีการเร่ขายอาหารหรือมีการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแบบ
เคลื่อนที่โดยมีลักษณะการเร่ขายอาหารข้ามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ผู้ประกอบกิจการ
ต้องได้รับใบอนุญาตในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าไปเร่ขาย
อาหาร โดยใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็น 
ผู้ออกใบอนุญาตนั้น  

 บทก าหนดโทษ 
  ผู้ ใดฝุ าฝืนกฎหมาย กรณีการจ าหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ มี โทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(1) ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือฝุาฝืน
ประกาศของเจ้าพนักงานที่ออกตามมาตรา 42(1) มีโทษตามมาตรา 77 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

(2) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต ตามมาตรา 76 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

(3) ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือฝุาฝืนประกาศของเจ้าพนักงานที่ออก
ตามมาตรา 42(2) มีโทษตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
5.2 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ต้องการให้ประชาชนได้อยู่ใน  “สภาวะที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพ” หรือสภาวะที่สมดุล หรือเป็นดุลยภาพแห่งชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ งมีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบ 3 ประการที่จะต้องสมดุลกัน คือ (1) สิ่งแวดล้อม (2) มลพิษหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค (3) สภาวะ
ของร่างกายหรือพฤติกรรมการด ารงชีพของมนุษย์ ปัญหาฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)   
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการด ารงชีพของมนุษย์ และมีความสัมพันธ์กับโรคบางชนิด เช่น โรคระบบ
ทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือด  
ในสมองตีบ เป็นต้น  
 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 
จะต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งโครงสร้างกลไกและอ านาจหน้าที่ที่บัญญัติในกฎหมายว่ามีขอบเขต
มากน้อยเพียงใด โดยกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีเจตนาในการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และอาศัยหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมสถานประกอบกิจการ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด เหตุร าคาญซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึง
ต้องมีการควบคุมการประกอบกิจการ กิจกรรมหรือหรือการกระท าต่าง ๆ ให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ  
 มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขในการควบคุมเหตุร าคาญ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้     
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 1. มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งก าเนิดฝุ่นไม่ได้เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข (มาตรการด้านเหตุร าคาญ) 
  1.1 กรณีที่เป็นเหตุร าคาญโดยท่ัวไป 
  (1) กรณีแหล่งก าเนิดฝุุนเป็นที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 27 
วรรคสอง ซึ่งก าหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ตามวรรคหนึ่ง และเหตุร าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นระงับเหตุร าคาญนั้น และอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือปูองกันมิให้เกิดเหตุร าคาญนั้นขึ้นอีก โดย
บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญต้องเป็นผู้เสี ยค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จัดการนั้น” ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกค าสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ที่ก่อให้เกิดฝุุนละออง หรือหากไม่
มีหรือไม่ทราบผู้ก่อเหตุ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการปรับปรุงสถานที่นั้นจนเหตุร าคาญหมดไปได้ 
  (2) กรณีแหล่งก าเนิดอยู่ในที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 28 
วรรคสอง ซึ่งก าหนดว่า “ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจระงับเหตุร าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ าเป็นเพ่ือปูองกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีก และถ้า
เหตุร าคาญเกิดขึ้นจากการกระท า การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น” ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้แก่เจ้าของสถานที่เอกชนนั้นให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงแหล่งก าเนิดฝุุน จนฝุุนละอองนั้นหมดไปหรือ
บรรเทาลง ทั้งนี้ การก าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงเหตุร าคาญดังกล่าวนั้นให้ค านึงถึงความเป็นไปได้
ในทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีประกอบการก าหนดมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงนั้นด้วย 

  โดยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ที่ก่อเหตุเป็นราย ๆ ไป โดย
ต้องระบุวิธีการปูองกันหรือแก้ไข และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามค าสั่งให้ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้อง
รอให้มีผู้ร้องเรียน หากพบเห็นหรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือได้รับทราบจากช่องทางใดก็ตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้อ านาจในการจัดการเหตุร าคาญได้ 

  1.2 กรณีที่เหตุร าคาญนั้นอาจกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนหรืออาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ 
  (1)  กรณีซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน อธิบดีกรมอนามัยมีอ านาจตามมาตรา 8 ในการ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือแก่ผู้ก่อเหตุนั้นให้ระงับการด าเนินการที่ก่อให้เกิดฝุุนตามที่เห็นสมควร หากผู้ก่อเหตุ
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง อธิบดีกรมอนามัยสามารถสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ออกค าสั่ง  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด าเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นตามสมควร อีกทั้ง อธิบดีกรม
อนามัยยังสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 8/1 ในการประสานขอให้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือ  
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบการออกค าสั่ง
ตามมาตรา 8 โดยไม่ชักช้า ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยได้มอบอ านาจตามมาตรา 8 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว  
  (2)  กรณีแหล่งก าเนิดฝุุนเป็นที่สาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 27 
วรรคสอง ในการจัดการระงับเหตุร าคาญนั้นตามที่จ าเป็นและเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกับผู้ก่อเหตุ 
  (3)  กรณีแหล่งก าเนิดฝุุนอยู่ในสถานที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตาม
มาตรา 28 วรรคสามในการออกค าสั่งเป็นหนังสือห้ามไม่ให้ใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้
มีการระงับเหตุร าคาญที่เกิดจากฝุุนละอองจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (4)  กรณีที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขพบเหตุซึ่งเห็นสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจตามมาตรา 46 วรรคสองในการออกค าสั่งเป็นวาจาหรือหนังสือแก่ผู้ก่อเหตุนั้นให้
ระงับการด าเนินการที่ก่อให้เกิดฝุุนได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  
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  1.3 กรณีที่แหล่งก าเนิดฝุ่นซึ่งถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดเหตุร าคาญนั้น มีหลายแหล่งและเกิด
เหตุเป็นบริเวณกว้าง  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถประกาศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร าคาญได้ตามมาตรา 28/1 โดยต้องมี
เงื่อนไขครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) มีแหล่งก าเนิดเหตุร าคาญเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น 
  (2) มีแหล่งก าเนิดเหตุร าคาญมากกว่า 1 แหล่ง 
  (3) มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนจ านวนมาก
และครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยต้องปรากฏลักษณะบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

 มีผลกระทบรบกวนความเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่คาดว่าเป็นผลมาจากเหตุร าคาญ 
 มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 มีผลประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพที่บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

 ทั้งนี้ หากฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และ 28 หรือฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่อาศัยอ านาจตามมาตรา 28/1 จะมีโทษตามมาตรา 74 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 2. มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งก าเนิดฝุ่นเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข (ควบคุมโดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น) 
  2.1 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 มาตรการในการควบคุมกรณีที่แหล่งก าเนิดฝุุนเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 
ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะใน
การประกอบกิจการไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วนั้น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมก ากับดูแลการประกอบ
กิจการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 2.1.1 กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีใบอนุญาตแล้ว แต่มีการด าเนิน
กิจการหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือมีการร้องเรียน หรือเจ้าพนักงานพบเห็นการประกอบกิจการที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการก่อให้เกิดฝุุนละออง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 - เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 45 ในการออกค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ           
ที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด าเนินการปรับปรุง และแก้ไขให้ฝุุนละอองนั้นหมดไป โดย
ต้องให้เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และถ้าไม่แก้ไขตามค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งตามมาตรา 45      
เพ่ือสั่งให้หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าหนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ หรือถ้าการด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถออกค าสั่งตามมาตรา 45 ให้หยุดด าเนินกิจการนั้นไว้ทันที  
เป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุนั้นจะหมดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดมาตรการในการแก้ไข 
ปรับปรุงอย่างไรก็ได้ที่สามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวนั้นให้หมดไป หรือบรรเทาลง โดยต้องค านึงถึงความเป็นไป
ได้ในทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีประกอบการก าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงนั้นด้วย 

 - กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา 45 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจตาม
มาตรา 59 สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ในระยะเวลาตามสมควร แต่ไม่เกิน 15 วัน 
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 - เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 60 สามารถออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ได้ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ได้รับค าสั่งดังกล่าวจะไม่สามารถขออนุญาตในการประกอบกิจการนั้นได้อีกจนกว่าจะ  
พ้นก าหนด 1 ปี ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต    
เข้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(1) กิจการดังกล่าวถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว 2 ครั้ง และมีโอกาสที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) กิจการดังกล่าวต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และไม่สามารถ

ประกอบกิจการได้  
(3) กิจการดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมของประชาชน 
  ทั้งนี้ หากฝุาฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอ านาจตามมาตรา 45 และ 59 จะมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25 ,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หากเป็นผู้ได้รับค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 60 แต่ยังคงประกอบ
กิจการต่อไปจะมีความผิดฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีทั้งโทษปรับ หรือจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
อย่างไรก็ตามอัตราโทษจะข้ึนอยู่กับประเภทของกิจการ 

 2.1.2 กรณีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยังไม่มีใบอนุญาต  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 - เมื่อพบว่ามีผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่มีข้อบัญญัติควบคุมไว้ แล้ว 

แต่ยังไม่มีใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งเตือนให้หยุดประกอบกิจการทันทีจนกว่าจะได้รับ
ใบอนุญาต เพ่ือเป็นการให้โอกาส และให้มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น และถ้าผู้ประกอบการไม่หยุดด าเนินการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตถือว่าผู้ประกอบกิจการได้กระท า
ความผิดส าเร็จ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการด าเนินคดีตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อไปด้วย ในฐานความผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 - เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอ านาจตามมาตรา 45 ออกค าสั่งฐานปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ และตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต จึงให้หยุดด าเนินกิจการทันที
เป็นการชั่วคราว เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎกระทรวงควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และข้อบัญญัติท้องถิ่น จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต หากฝุาฝืนค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่อาศัยอ านาจตามมาตรา 45 จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และสามารถปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ทั้งนี้ หากราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้มีการออกข้อบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพไว้ ให้บังคับใช้มาตรการเหตุร าคาญเพ่ือจัดการปัญหาฝุุนละอองต่อไปได้ 

 2.2 การจัดการมูลฝอย 
  มาตรการควบคุมการเผามูลฝอยในที่โล่ง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (มาตรา 20) 
ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะโดยสามารถก าหนดว่าห้ามเผามูลฝอยในที่โล่งได้ ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ต้องปฏิบัติให้ถู กต้องตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หากฝุาฝืนกฎกระทรวงฯ มี
โทษตามมาตรา ๖๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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  2.3 การควบคุมกิจการตลาด ร้านอาหาร รถเร่ขายอาหาร และแผงลอยขายอาหาร 
  กรณีที่มีร้านค้าในตลาดมีการปรุงประกอบอาหารที่ก่อให้เกิดฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) หรือด าเนินกิจการไม่ถูกสุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ออก
ใบอนุญาต ควบคุมดูแล ตรวจตราให้ค าแนะน าผู้จัดตั้งตลาดรวมทั้งร้านค้าในตลาดให้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 หากฝุาฝืนจะมีโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งปรับ หรือจ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  กรณีสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือร้านอาหารในสถานที่เอกชนที่มิใช่การขายของในตลาด และ        
การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่อาจก่อให้เกิดฝุุนละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) หรือมีการ
ด าเนินกิจการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้ง ควบคุมดูแล ตรวจตราให้ค าแนะน าเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี         
หากฝุาฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งปรับ จ าคุก หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงการควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องเหตุร าคาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในที่/ทาง
สาธารณะ 

เหตุร าคาญ 

เข้าไประงับ/จดัการได ้

โดยบุคคลก่อเหตุเป็น 

ผู้เสยีค่าใช้จ่าย 

(ม.27 ว.2) 

เข้าไประงับ/จดัการได้โดย
เจ้าของ/ผู้ครอบครองถ้าเกี่ยวข้อง

ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

(ม.28 ว.2) 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 (ผู้ว่าฯ กทม./
นายกเทศมนตรี/

นายกอบต.) 
มีอ านาจ 

 

เกิดขึ้นในสถานท่ี 

เอกชน 

สั่งห้ามใช้/ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีนั้นจนกว่าแก้ไขได ้

(ม.28 ว.3) 

สั่งให้บุคคลที่ก่อเหตุระงับ/
ป้องกันภายในเวลาที่สมควร 

(ม.27 ว.1) 

ถ้าไม่แก้ไขและอาจ 

เป็นอันตรายร้ายแรง 

สั่งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง สถานที่ 
ระงับแก้ไข 

ภายในเวลาอันสมควร (ม.28 ว.1) 

ถ้าไม่แก้ไข ถ้าเป็นกรณีที่อาจ 

เป็นอันตรายร้ายแรง 

(1) ประกาศก าหนดพื้นที่ควบคุมเหตุ
ร าคาญ 

(2) ประกาศการระงับเหตุร าคาญ
ตาม (1) และการจัดการเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดเหตุร าคาญในอนาคต 

(3) ประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุ
ร าคาญตาม (1) โดยไม่ชักช้า ในกรณี
ที่เหตุร าคาญได้ถูกระงับลงแล้ว 

เมื่อมีเหตุร าคาญเกดิขึ้นเป็นบรเิวณกว้าง
จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ

สาธารณชน 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวดั 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัเปน็
เลขานุการ 

ก ากับ ดูแล  
ให้อปท.ด าเนินการ 

และสนบัสนุน 

ตามอ านาจหน้าที ่

ม.28/1 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงข้ันตอนการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญ 
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บทที่ 6 
แนวทางการให้ค าปรึกษาหารือและตรวจร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

6.1 แนวทางการให้ค าปรึกษาหารือและตรวจร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
       ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจหน้าที่ในการให้ความเห็นและค าปรึกษาแก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งประสานงาน และพัฒนาศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 118-4/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้มีการจัดท า
แผนผังขั้นตอนการให้ค าปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (Flow Chart) ระหว่างหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลาง สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตอบข้อหารือ นั้น 
 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตอบ 
ข้อหารือการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการตรวจร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ดังนี้ 
แผนภูมิที่ 8 ช่องทางเข้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตอบหารือทางเว็บไซต์  
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index 
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แผนภูมิที่ 9 ช่องทางการดาวน์โหลดคู่มือหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
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แผนภูมิที่  10  ขั้นตอนการให้ค าปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สนับสนุนองค์
ความรู้และให้ค าแนะน า/ค าปรึกษาแก่ 

สสจ./คสจ. 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
(นพ.สสจ. ในฐานะกรรมการและเลขานกุาร คสจ.) 

 
 

คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

 ไปรษณยี ์ที่อยู่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ. ติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี   
     11000  
 โทรศัพท์ 0 290 4219 โทรสาร 0 2591 8180 

พิจ
าร

ณา
แล

ว้เส
ร็จ

  

ส่ง
หน

ังส
ือต

อบ
กล

ับ 

หารือข้อกฎหมาย/แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 
    ว่าดว้ยการสาธารณสุข 
ปรึกษาหารือการยกร่าง/การตรวจรา่งข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

กรณีที่ คสจ. ไม่สามารถมีข้อยุติในที่ประชุม 
และมีมติที่ประชุมเห็นควรให้หารอืไปยัง 

คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกฎหมายฯ 

กรณีที่ 1 : สสจ. สามารถพิจารณาตอบข้อหารือ
กฎหมาย/ให้ข้อเสนอแนะต่อการยกร่างและการ
ตรวจร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ โดยศึกษาแนวค าตอบ
ข้อหารือได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข http://laws.anamai.moph.go.th 

ผู้ประกอบกิจการ/
ประชาชน 

ปรึกษาหารือ 

ปร
ึกษ

าห
าร

ือ 

กรณีที่ 2 : สสจ. ไม่สามารถพิจารณาข้อหารือ/ร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ เน่ืองจากเป็นประเด็นปัญหาการ
ตีความตามกฎหมายใหม่หรือเป็นประเด็นปัญหาท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณกว้าง 

พิจารณาข้อหารือแลว้เสร็จ 
ส่งหนังสือตอบกลับ 

ส่งต่อมายัง แจ้งมติ คสจ. 

ให้ค าปรึกษา 

ให
้ค า

ปร
ึกษ

า 

ส่งหนังสือตอบกลับ 

หนังสือตอบกลับ 

หนังสือตอบกลับ 

http://laws.anamai.moph.go.th/
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แผนภูมิที่  11 กระบวนการตอบข้อหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
                  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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6.2 ค าถาม - ค าตอบที่พบบ่อย 
 
   
                                   
 

 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาค
ประชาชน คณะกรรมการสรรหาต้องเสนอให้ประธานกรรมการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้แต่งตั้ง   
 ความเห็น/ค าตอบ 

 ตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้น
จากต าแหน่ง การเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อของนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือก ให้ได้มาโดยวิธีการ ดังนี้  

 (๑) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมโดยให้เสนอ
รายชื่อ ดังนี้  

 (ก) นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จ านวนไม่เกินสี่รายชื่อ  

 (ข) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่รายชื่อ  
 (ค) ผู้แทนภาคประชาชน จ านวนไม่เกินสองรายชื่อ 
 (๒) หากด าเนินการตาม (1) ไม่ได้ โดยมีเหตุอันควร ก็ให้ด า เนินการโดยวิธีอ่ืนใดที่ 

คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร  
 ส าหรับการได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการ

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร จัดท าประกาศรับสมัครผู้แทน 
ภาคประชาชนที่มีความเหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 และประสงค์จะเป็น 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ โดยผู้สมัครต้องแนบประวัติ ผลงาน
ด้านการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแบบที่ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานครก าหนด 
มายังส านักอนามยักรุงเทพมหานครตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 

 ความเห็น : คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมให้ได้ตามจ านวนแต่ละ
ต าแหน่งตามมาตรา 17/1 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส าหรับ
ต าแหน่งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาค
ประชาชน เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้ง  

 
 

ค าถามที่ 1 
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 ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดบางแห่งก็ประสบปัญหากรรมการฯ ไม่เข้า
ร่วมประชุม เช่น อัยการจังหวัดไม่เคยเข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เคยเข้าร่วมประชุม กรรมการในต าแหน่ง
ผู้แทนนายกเทศมนตรี ไม่เคยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเข้า
ประชุมแทน เป็นต้น  
  ความเห็น/ค าตอบ 
 1. กรณีกรรมการฯ บางท่านไม่เคยเข้าร่วมประชุม เห็นว่า เป็นประเด็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการประชุม จึงเสนอแนะให้ฝุายเลขานุการประสานงานกับกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือ 
ขอความร่วมมือให้เข้าร่วมประชุม แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งในต าแหน่ง
ดังกล่าว มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  1) กรณีที่อัยการจังหวัดไม่เคยเข้าร่วมประชุม ฝุายเลขานุการอาจขอความร่วมมือ 
ไปยังส านักงานอัยการจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือให้อัยการจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ หากมีความจ าเป็น 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่านอืน่เข้าร่วมประชุมฯ แทน โดยท าเป็นหนังสือหรือ
มีหลักฐานการมอบหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้
ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยประชุมด้วย (ตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เคยเข้าร่วมประชุมนั้น เห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการ
สาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 11 ก าหนดให้ “กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้” และข้อ 12 ก าหนดให้ “นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๑ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (6) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือประธานกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อ
หน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ” ดังนั้น หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านดังกล่าวได้พ้น
จากต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุขฯ แล้ว ฝุายเลขานุการสามารถเสนอรายชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และ
พร้อมที่จะเข้าร่วมด าเนินงานกับ คสจ. ได้ และเสนอต่อประธานกรรมการ คสจ. เพ่ือลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
  3) กรณีผู้แทนนายกเทศมนตรี ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ท่านอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนได้ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายผู้แทนนั้นให้มีผลเฉพาะในกรณีที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคนดังกล่าวยังด ารงต าแหน่งในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมเท่านั้น หากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งแล้ว จะมีผลให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดด้วย  
 

ค าถามที่ 2 
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 การรับค่าเบี้ยประชุมและการนับองค์ประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกรณี
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
มอบหมายผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนจะนับเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมหรือไม่อย่างไร 
 ความเห็น/ค าตอบ 
      กรณีของนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมาตรา 17/1 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยแต่งตั้งระบุเฉพาะต าแหน่งของบุคคล เพ่ือให้สามารถมอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ โดยอยู่
ภายใต้ชื่อของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนดังกล่าวที่ผ่านการสรรหา โดยท าเป็นหนังสือหรือ  
มีหลักฐานการมอบหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้
ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยประชุมด้วย (ตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

  

 

 
 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ติดภารกิจไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ จึงมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฎิบัติราชการแทน ต่อมารองผู้ว่าฯ ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ว่าฯ ติดภารกิจเร่งด่วน กรณีนี้ รองผู้ว่าฯ สามารถมอบอ านาจต่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
หรือมอบต่อให้ผู้อ่ืนได้หรือไม่ 
  
 ความเห็น/ค าตอบ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด) มอบอ านาจให้แก่                    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน แต่ต่อมา รองผู้ว่าฯ (ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ) ติดภารกิจเร่งด่วน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รองผู้ว่าฯ จะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนต่อไม่ได้ แต่ให้เสนอต่อผู้ว่าฯ เพ่ือให้พิจารณา
มอบอ านาจแก่ผู้อื่นแทน  

     ทั้งนี้ หากผู้ว่าฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ และไม่ได้มอบอ านาจไว้                 
ในกรณีนี้ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กล่าวคือ “ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม” 

 

 

 

 
 

ค าถามที่ 3 

ค าถามที่ 4 
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ภาคผนวก 
1. ตัวอย่างหนังสือ แบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม 
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ตัวอย่างเอกสารทีใ่ช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

 1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
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2. หนังสือเชิญประธาน 
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3. หนังสือเชิญประชุม 
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4. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
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5. ระเบียบวาระการประชุม 
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6. แบบรับรองรายงานการประชุม 
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7. แบบลงลายมือชื่อคณะกรรมการ 
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8. แบบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
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9. แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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10. แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 



- 111 - 

 
 
 

11. แบบฟอร์มการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
 

 
 
 

ตัวอย่าง 
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12. แบบฟอร์มการแต่งตั้งกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

 
 
 

ตัวอย่าง 
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ภาคผนวก 
 
 

2. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
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 2. ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 
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 3. ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 4. ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งการเป็นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
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5. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547  
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 6. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
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 7. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 



- 132 - 

 
 
 

 



- 133 - 

 
 
 

 

 

 



- 134 - 

 
 
 

8. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งส าหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558 
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9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 
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 10. หนังสือที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 
12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
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 11. พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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