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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษานี้ ไดรับความรวมมือในการดําเนินการวิจัยอยางดียิ่ง จากกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ีศึกษา ไดแก เชียงราย อุตรดิตถ กําแพงเพชร อางทอง 
สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี รอยเอ็ด สกลนคร สุรินทร ยโสธร ภูเก็ต และสตูล ในการติดตอประสานงาน
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เพ่ือเก็บรวมรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และประสานงาน
จัดการประชุมปรึกษาหารือ  นอกจากนี้ไดรับความรวมมืออยางดีจาก อสธจ. ของจังหวัดในพ้ืนท่ีศึกษาดังกลาว
ขางตน ในการตอบแบบสอบถามและเขารวมประชุมปรึกษาหารือ รวมท้ังการใหการสัมภาษณเชิงลึกของ
ประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

คณะผูวิจัย ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก นายพิษณุ แสนประเสริฐ อดีตรองอธิบดีกรม
อนามัย นายศุมล ศรีสุขวัฒนา อดีตผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข และ ดร.วิระวรรณ ถ่ินยืนยง  
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ ดานสุขาภิบาล ท่ีไดกรุณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยใหเหมาะสม 

 

การศึกษานี้ไดการรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะผูวิจัย
จึงขอขอบคุณเปนมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
       อุไรวรรณ  อินทรมวง และคณะ  
           ธันวาคม  2560 
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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อน  
การดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัด (คสธจ.) 

 
 

บทคัดยอ 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุข ไดมีมติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครอบคลมุ 76 จังหวัด เม่ือเดือน กันยายน 2557 จากการ
ดําเนินงานตั้งแตป 2557 – 2559 ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) พบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบางประการ ไมสามารถ ขับเคลื่อนตามมติหรือขอสั่งการจากคณะ อสธจ.คณะกรรมการสาธารณสขุ 
จึงไดมีมติเห็นควรปรับบทบาทอํานาจหนาท่ี และองคประกอบในองคคณะ รวมถึงชื่อของ “คณะอนกุรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ”เปน “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คส ธจ.) ” โดยบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2560 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย รวมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน2

 

จึงไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional Descriptive Study)มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษา  1) ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของคณะ อนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี  2) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และ 3) บทบาทอันพึงประสงค
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2560ดําเนินการเก็บขอมูลท่ี
เก่ียวของ ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บขอมูลอสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด จํานวน 12 
จังหวัด ไดแกจังหวัดเชียงรายอุตรดิตถ กําแพงเพชร สุรินทร สกลนคร รอยเอ็ดยโสธร ปราจีนบุรีสมุทรสงคราม  
อางทอง ภูเก็ต และสตูล โดยใชแบบสอบถาม อสธจ. รวม 234 คน  การสัมภาษณเจาะลึก ประธาน เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ รวม 36 คน  และการประชุมปรึกษาหารือ อสธจ. จังหวัดละ 1 ครั้งรวมท้ังสังเคราะห
ขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุม ผลการดําเนินงาน ของอสธจ.  ระหวางป พ.ศ. 2558-2559 ดําเนิน
การศึกษาระหวาง เมษายน–ธันวาคม 2560วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา และขอมูลเชิง
คุณภาพดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา 
 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. ประกอบดวย 1)การให
ความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  2) การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของฝาย
เลขานุการอสธจ. ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมโดยใชมติท่ีประชุม อสธจ.  3) ความสอดคลองของ
ประเด็นท่ีนําเขาพิจารณาเปนมติท่ีประชุมของอสธจ. กับนโยบายของประเทศและนโยบายจังหวัด รวมทั้งเปน
ประเด็นท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 4)การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ. โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 5) การใหความ
รวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชนในการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ. 6) 
การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยอนามัยเขต และกรมอนามัย  
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แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 
ไดขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อน การดําเนินงานของ คสธจ. ประกอบดวย 1) แนวทางการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย2) แนวทางการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ.  ของหนวยงานระดับ
สวนกลางและระดับเขตและ 3) แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล  สําหรับขอเสนอ บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 จากผลการวิจัย พบวา บทบาทอันพึงประสงคท่ี อสธจ.
ตองการใหทุกขอมีความสอดคลองกับบทบาทท่ีบัญญัติไวตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2560 แตบทบาทท่ี
พึงประสงคจากผลการศึกษายังไมครบถวนบางสวนตามบทบาทท่ีกําหนดไวตาม พรบ.การสาธารณสุข 
 

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแต 19 ธันวาคม 2560 เปนตนไป กรมอนามัยในฐานะ
หนวยงานหลักในการสนับสนุนสงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข โดยใชกลไกคสธจ.ในการ
ขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือใหคสธจ.ดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ หนาท่ี ซ่ึง
บัญญัติไวในพรบ.การสาธารณสุข กรมอนามัยควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของคสธจ. แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. ใหมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนตอไป 
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A Study on Influential Success Factors and Approach to Moving 
Forward the Implementation of the  

Provincial Public Health Committee 

 

Abstract 
 

The National Public Health Committee (NPHC) has made a resolution to establish the 
Provincial Public Health Sub-Committee (PPHSC) according to the Public Health Law B.E. 
2535 operating in all 76 provinces since September B.E. 2557. After reviewing the 
performance of the PPHSC which found some problems and barriers emerged unable to 
enforce the PPHSC’s resolutions and orders, the NPHC then set out a correct resolution by 
adjusting the legal role, authority, and composition of the Committee and including changing 
name from the Provincial Public Health Sub-Committee (PPHSC) to the Provincial Public 
Health Committee (PPHC) as revised and enacted by the new Public Health Law (Volume 3) 
B.E. 2560. The Public Health Law Administration Center of Department of Health and the 
Faculty of Public Health of Khon Kaen University were then to study the influential success 
factors and approach in moving forward the implementation of the PPHC. 

 

This research was a cross-sectional descriptive study with three objectives set forth 
by exploring of; 1) success factors that influencing the achievement of the PPHSC according 
to its legal role and authority, 2) guidance in moving forward the PPHC’s implementation, 
and 3) desirable roles of the PPHC according to the Public Health Law B.E. 2560. The 
researchers collected related quantitative and qualitative data sets from the PPHSC, by 
selecting the provinces with high performance one province of each region totaling 12 
provinces; Chiang Rai, Uttaradit, Kampangpetch, Surin, Sakonnakhon, Roiet, Yasothorn, 
Prachinburi, Samut Songkram, Ang Thong, Phuket, and Satun. Collection data by using the 
questionnaire for 234 PPHSC members, making in-depth interviews of the PPHSC 
chairperson, secretary, and assistant secretary totaling 36 persons, organizing PPHSC 
consultation meetings of each province, analyzing key information from PPHSC meeting 
minutes and its performance reports during B.E. 2558-2559. The study was done April to 
December B.E. 2560. The quantitative data were analyzed using descriptive statistics while 
the qualitative used content analysis.  

 

The study results revealed the key factors influencing the success of the PPHSC’s 
performance were; 1) a high valuation of the matter by the provincial governor is the most 
influential factor, 2) the effective implementation made by the PPHSC secretary by driving 
the environmental health actions using the PPHSC’s resolutions, 3) if the matter brought to 
the PPHSC’s meeting agenda as conformation to the national and provincial policies as well 
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as that of highly concerned and interested by national and local public, 4) the provincial 
local administrative office strongly supported and pushed forward the compliance with the 
PPHSC’s resolutions, 5) cooperation of local administrative organizations, concerned 
agencies, and communities in compliance with the PPHSC’s resolutions, 6) technical support 
from Regional Health Centers and Department of Health.  

 

Guidance on driving the mission and implementation of PPHC according to the Public 
Health Law (Volume 3) B.E. 2560 were; 1) initiation policy advocacy, 2) strongly technical 
support to the mission and implementation of PPHC from central and regional agencies, and 
3) effective due actions and evaluation in compliance with the PPHC’s resolutions. 
Recommendations to the desirable roles of the PPHC according to the Public Health Law 
(Volume 3) B.E. 2560, the desirable roles of PPHSC needed every mission and action 
conforming to the Articles of the Public Health Law (Volume 3) B.E. 2560 however the 
desirable roles by this study was not fully meeting the assignment roles by the Public 
Health Law. 

 

The due enforcement of the Public Health Law (Volume 3) B.E. 2560 on 19 
December 2560 onward on the PPHC, the Department of Health as the leading agency in 
support of compliances to the public health law by driving the PPHC as a key mechanism 
for driving the provincial environmental health actions, the Department of Health should 
make use of this research results in building capacity of PPHC, implementing guidance, and 
future follow-up and evaluation for the improvement of PPHC’s performances. 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัด (คสธจ.) 
 
1. บทนาํ 

 
2

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการปองกันและแกไขการ
กระทําท่ีกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน โดยกระจายอํานาจใหราชการสวนทองถ่ินทําหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เพ่ือคุมครองสิทธิดาน
สุขภาพใหแกประชาชนทุกทองถ่ิน ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหมีองคกรตามกฎหมายคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสขุ”  

2จากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขหลายๆครั้งท่ีผานมา  พบวามีประเด็นการบังคับใชกฎหมาย
ของราชการสวนทองถ่ินยังดําเนินงานไดไมครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของราชการสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ียังขาดศักยภาพในการดําเนินงานเทาท่ีควร อันมีปจจัยมาจาก
อัตรากําลังของบุคลากรมีนอย และบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขและความรูในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม สวนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
ใหญมักพบปญหาการเรียกรองสิทธิและความเปนธรรมในการอยูอาศัยหรือใชชีวิตประจําวันท่ีถูกละเมิดจาก
ผูอ่ืนอยูบอยๆ  ประกอบกับการจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมตองอาศัยองคความรูในการจัดการหลาย
สาขา และ อาศัยการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายภาคสวน  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวและ
เชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางหนวยงานสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินกับสวนกลาง คณะกรรมการ
สาธารณสุข จึงไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  (อสธจ.) ครอบคลมุ 76 จังหวัด ตาม
คําสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขท่ี 1/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธาน อัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจ ภูธรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด ประมงจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีท่ีเปนผูแทนในจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนผูแทนในจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง โดยมีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ และผูรับผิดชอบงานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รวมท้ังสิ้นไมเกิน 20 คน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 1) 
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเก่ียวกับการ
สาธารณสุขและพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขตามท่ีไดรับมอบหมาย 2) ศึกษา วิเคราะห และใหความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุข
ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 3) ใหขอเสนอแนะตอราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ี 4) ใหคําปรึกษาและ
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พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 5) จัดทําโครงการและประสานงาน
ระหวางหนวยราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 6) สนับสนุน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ
ทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
รายงานตอคณะกรรมการสาธารณสุขตามความเหมาะสม ท้ังนี้อยางนอยปละครั้ง 7) ออกคําสั่งเปนหนังสือ
เรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือวัตถุใดๆเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  8) แตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
สาธารณสุขมอบหมาย 

 

2

 

จากการดําเนินงานตั้งแตป 2557 – 2559 ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) พบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานบางประการ เชน อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ ถูกกําหนดเพียงเฉพาะ
การดําเนินการ   ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตําแหนงผูชวยเลขานุการถูก
กําหนดวาตองเปนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
อยูบาง การเสนอแนวทางเพ่ือเปนมติในการจัดการปญหาตองอาศัยองคความรูสหสาขาวิชา ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิ
เพียงหนึ่งคน การขับเคลื่อนมติตองอาศัยคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหการจัดการปญหามีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว แมอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ขอ3(8) จะใหอํานาจในการแตงตั้งคณะทํางานได แตในการปฏิบัตินั้นติดปญหา
เรื่องการตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนตามมติหรือขอสั่งการจากคณะอนุ กรรมการ  จึงอาจทําใหการ
ขับเคลื่อนตามมติไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร  คณะกรรมการสาธารณสุข จึงไดมีมติเห็นควรปรับบทบาทอํานาจ
หนาท่ี และองคประกอบในองคคณะ รวมถึงชื่อของ “คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ”เปน 
“คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ” โดยบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี  3) 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2560  

2ดังนั้น 2เพ่ือใหคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังกลาว ไดมีแนวทางและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 2ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย รวมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2

 

จึงไดมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)  โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional Descriptive Study) 
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา    1) รูปแบบ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของคณะ อนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี        2) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และ 
3) บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําการ เก็บขอมูล อสธจ. ท่ีมี
ประสิทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด จํานวน 12 จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงราย  อุตรดิตถ  กําแพงเพชร  สุรินทร  
สกลนคร  รอยเอ็ด  ยโสธร  ปราจีนบุรี  สมุทรสงคราม  อางทอง ภูเก็ต  และสตูล  โดยใชแบบสอบถามอสธจ. 
รวม 234 คน  การสัมภาษณเจาะลึก ประธาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ รวม 36 คน  และการประชุม
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ปรึกษาหารือ อสธจ. จังหวัดละ 1 ครั้ง  รวมท้ังสังเคราะห ขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุม ผลการ
ดําเนินงาน ของอสธจ.  ระหวางป พ.ศ. 2558-2559 ดําเนินการศึกษาระหวาง เมษายน –ธันวาคม  2560 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา และขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา  
 
2. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณเจาะลึก และการประชุมปรึกษาหารืออสธจ. 
รวมท้ังสังเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุมและผลการดําเนินงานของอสธจ. สรุปผลการศึกษาได
ดังนี้    
 

2.1 รูปแบบการดําเนินงานของอสธจ. 
 

รูปแบบการดําเนินงานท่ีผานมาของอสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลสูง มีการดําเนินงานดังนี้ 
 

2.1.1 การเตรียมการประชุม เลขานุการและผูชวยเลขานุการมีการดําเนินการดังนี้ 
1) จัดเตรียมขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม สภาพปญหา เพ่ือนําเขาท่ี

ประชุม 
2) กลั่นกรองประเด็นท่ีจะนําเขาพิจารณาเพ่ือขอมติท่ีประชุม ท้ังนี้จะตองเตรียม

ขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม สภาพปญหา ท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ีจะ
นําเขาสูท่ีประชุม 

3) ประสานงานกับประธาน ชี้แจงประเด็นท่ีสําคัญ ใหเกิดความเขาใจ เพ่ือให
ประธานไดนําการประชุมไดตรงกับวัตถุประสงค 

4) ประสานงานเชิญองคคณะ เขารวมประชุมและติดตามใหมีการยืนยันผูเขารวม
ประชุมอยางครบถวน 

2.1.2 การประชุมอสธจ. 
1) หัวหนาสวนราชการท่ีเปนองคคณะอสธจ. เขารวมประชุมหรือหากติดราชการ

สําคัญก็สงผูแทนเขารวมประชุมทุกครั้งของการประชุม ท้ังนี้บางสวนราชการได
มอบหมายผูเขารวมประชุมแทนหัวหนาสวนราชการใหเปนคนเขารวมประชุม
คนเดิมทุกครั้ง 

2) องคคณะอสธจ. ทุกทานสามารถนําประเด็นเสนอในท่ีประชุมเพ่ือขอมติท่ี
ประชุม หากประเด็นนั้นเก่ียวของกับบทบาทอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.การ
สาธารณสุข และจะตองเปนหนวยงานหลักในการติดตามการนํามติท่ีประชุม
ไปสูการปฏิบัติ  

3) ในวาระสืบเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งกอนๆ 
โดยหนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก และประธานมีการสั่งการตอเนื่องเพ่ือเปน
การติดตามการดําเนินงานใหครอบคลุมตามมติท่ีประชุมเรื่องตางๆ 

2.1.3 การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ 
ในการผลัดดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ มีการดําเนินงานดังนี้ 

1) หลังจากการประชุม ฝายเลขานุการ จัดสงมติท่ีประชุมซ่ึงลงนามโดยผูวา
ราชการจังหวัด ในฐานะประธานอสธจ. ใหหนวยงานท่ีอยูในองคคณะ รวมท้ัง
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หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ไดรับทราบมติท่ีประชุมโดยท่ัวถึง และใหมีการปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุม และรายงานความคืบหนาการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมในการ
ประชุมครั้งตอไป 

2) ในสวนท่ีเก่ียวของกับ อปท. ผูวาราชการจังหวัดมีการสั่งการให ทองถ่ินจังหวัด 
สนับสนุน สงเสริม และติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม และใหนําเสนอ
ความคืบหนาเปนระยะๆ 

3) กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใน
ฐานะฝายเลขานุการ สนับสนุนทางวิชาการท้ังดานการบังคับใชกฎหมายและ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม แก อปท. ในการดําเนินการตามมติท่ีประชุม โดย
จังหวัดไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากศูนยอนามัยเขตและกรมอนามัย 

และ/หรือ 
4) ฝายเลขานุการ ประสานงาน นํามติท่ีประชุมอสธจ. ใหผูวาราชการจังหวัด แจง

และขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการประชุมคณะกรมการ
จังหวัด และมีหนังสือขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมอสธจ. รวมท้ังผูวาราชการจังหวัดติดตามการดําเนินการตามมติท่ีประชุม
ในท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัด 

และ/หรือ 
5) ขอความรวมมือจากภาคเอกชน องคกรเอกชน เครือขายภาคประชาสังคมท่ี

เก่ียวของ ในการชวยขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับมติท่ีประชุม เพ่ือสงเสริม
ใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 

 
2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ. 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. ระหวางป พ.ศ. 2557-2559 สรุปได
ดังนี้ 

 

2.2.1 การใหความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับ
มอบหมายในการเปนประธานการประชุมอสธจ.  เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ท่ีทําให
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคคณะของอสธจ. และประธานได
มีบทบาทสําคัญในการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมติท่ี
ประชุม ซ่ึงเปนการผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

2.2.2 การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของฝายเลขานุการอสธจ. ในการขับเคลื่อนงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมโดยใชมติท่ีประชุม อสธจ. ประกอบดวย  
1) การจัดเตรียมประเด็น และขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือ

ประกอบการประชุมของทีมเลขานุการ 
2) การประสานงานของผูชวยเลขานุการกับประธานอสธจ. เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

และเตรียมความพรอมกอนการประชุมอสธจ.ทุกครั้ง 
3) การติดตามเพ่ือใหมีการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ โดยฝายเลขานุการอสธจ. 
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4) การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมฯ โดยฝาย
เลขานุการอสธจ. 

2.2.3 ความสอดคลองของประเด็นท่ีนําเขาพิจารณาเปนมติท่ีประชุมของอสธจ. กับ
นโยบายของประเทศและนโยบายจังหวัด รวมท้ังเปนประเด็นท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญ
ท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 

2.2.4 การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
อสธจ. โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (ทองถ่ินจังหวัด) 

2.2.5 การใหความรวมมือของอปท. หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชนในการปฏิบัติตามมติ
ท่ีประชุม อสธจ. 

2.2.6 การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยอนามัยเขต และกรมอนามัย  
 

2.3 ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของอสธจ. 
 

ปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของ อสธจ. ท่ีผานมา ระหวาง ป พ.ศ.2557-2559 มี
ดังตอไปนี้ 
  

   2.3.1 ผูบริหารและผูรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  บางสวนยงัไมทราบบทบาทท่ี

ชัดเจนของอสธจ. บุคลากรผูรับผิดชอบของฝายเลขานุการมีคอนขางนอย และมีภาระงานคอนขางมาก 

   2.3.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน (ท้ังจากหนวยงานสาธารณสุขและอปท.) บางสวนยังขาดความรู  

และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการโยกยาย เปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย หรือยังไมมีผูรับผิดชอบท่ีทําหนาท่ีตรงสาย

งาน 

2.3.3 งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 

2.3.4 บุคลากรของกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด บางสวนยังขาดความเขาใจในบทบาทท่ีจะเปนหนวยงานหลักท่ีจะทําการประสาน เชื่อมโยง ขับเคลื่อน

การดําเนินงานแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน 

2.3.5 การบังคับใชกฎหมายสวนใหญกระทบกับฐานเสียงของผูบริหารทองถ่ิน ทําให ในบาง

พ้ืนท่ีไมไดรับการสนับสนุนในการดําเนินการ เชน เรื่องการจัดระเบียบตลาด การจัดระเบียบการจําหนายสินคา

ในท่ีหรือทางสาธารณะ เปนตน 

2.3.6 ระบบขอมูล สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม ยังไมไดใชประโยชนเต็มท่ีในการนํามาเปน
ประเด็นเขาสูท่ีประชุมอสธจ. เนื่องจากยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระดับอําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศ อยาง
เปนระบบ 

2.3.7 หนวยงานผูใชกฎหมาย องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เจา
พนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 บางสวนยังขาดความรู 
ความเขาใจในการบังคับใชกฎหมาย 

2.3.8 การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติในบางพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการไดเทาท่ีควร
เนื่องจาก อปท.ยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีตามพรบ.การสาธารณสุข ประกอบกับขาดบุคลากรท่ีจะดําเนินการ
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ตามบทบาทหนาท่ีดังกลาว ซ่ึงจะตองมีความรูความเขาใจท้ังดานกฎหมายสาธารณสุขและดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

2.3.9 ท่ีผานมา อสธจ. มีผูแทนของอปท.อยูในองคคณะนอยเกินไป ทําใหการถายทอดและ
การขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติไดไมเทาท่ีควร 

 
2.4 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3  

พ.ศ.2560 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการอสธจ.  และจากการประชุมปรึกษาหารืออสธจ. ไดขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อน การ
ดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

  2.4.1 แนวทางการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
  1) ในระดับสวนกลางควรมีการบูรณาการงานสาธารณสุขในระดับนโยบายและบูรณาการ
กลไกดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือกรรมการในระดับจังหวัด  ตามพรบ.ตางๆ เชน 
พรบ.การสาธารณสุข พรบ.ควบคุมโรค เปนตน ซ่ึงองคคณะมีความซํ้าซอนกัน ทําใหเปนการเพ่ิมภาระใหแก
เจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี  
  2) ในการประชุมชี้แจงบทบาท หนาท่ีของคสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2560 กรมอนามัยควรเชิญผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคสธจ. เขารวมประชุม เพ่ือสราง
ความเขาใจและใหความสําคัญของประธานฯ ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการของคสธจ.สามารถขับเคลื่อนไปได
อยางตอเนื่อง 
  3)  กรมอนามัยควรผลักดันให การออกขอบัญญัติทองถ่ิน เปนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ใหครอบคลุมทุกหมวด 
ตามพรบ.การสาธารณสุข  
  4) กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางใหมีการจัดทํา ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ของคสธจ. 
ใหสอดคลองและสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน (นอกจากงบประมาณสนับสนุนการประชุมคสธจ.) รวมท้ังใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ พรบ.รกัษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2560 
  5) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางการ
ติดตาม/ประเด็น/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดนําไปดําเนินการ 
  6) ใชกลไกการตรวจราชการอยางบูรณาการเพ่ือติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของการนํามติท่ีประชุมไปปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นอนามัย
สิ่งแวดลอม 
  7) สงเสริมใหมีการรวมรวมรายงานการประชุม/มติท่ีประชุมคสธจ. การจัดทําระบบการ
จัดเก็บขอมูลและสถานการณอยางเปนระบบ  
 

  2.4.2 แนวทางการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. 
  บทบาทการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ.  ของหนวยงาน
ระดับสวนกลางและระดับเขต ควรมีการสนับสนุนดังนี้ 
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  1) กลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร การสนับสนุนติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เชน  การประสานความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรกําหนดรูปแบบและแนวทางใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
  2) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ  จังหวัด เขตสุขภาพและระดับประเทศ 
  3) พัฒนาคูมือ แนวทางการดําเนินงาน สําหรับเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข ดานเทคนิค วิชาการดานตางๆ เชน การจัดการเรื่องกลิ่น น้ําเสีย เปนตน 
  4) กรมอนามัยควรพัฒนารูปแบบ หรือนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือให อปท.นําไป
ประยุกตใชตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนท่ี เชน รูปแบบการจัดการระบบประปา รูปแบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ รูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน รูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เปนตน 
  5) สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรมดานสุขภาพของพ้ืนท่ีอยางจริงจัง โดยเนนการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ  อาทิ   การจัดทําธรรมนูญสุขภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือชวยกันสรางมาตรการ ขอปฏิบัติเก่ียวกับ
สุขลักษณะและความปลอดภัยของท่ีอยูอาศัย สถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ  ตลอดจนแนวทางใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตร กลไกทางสงัคม ในการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหการจัดการเรื่องตางๆ ใหเกิดคุณคาและพัฒนาเปน
อาชีพได อาทิ การจัดการขยะของชุมชน เปนตน 
  6) ดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร  
   (1) จัดการอบรม หลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพรบ.การสาธารณสุข บทบาทหนาท่ี
ของคสธจ. และอ่ืนๆ ใหแกผูบริหารและหนวยงานภาคีเครือขาย โดยรวมมือกับ หนวยงานสวนภูมิภาคของ
กระทรวงท่ีเก่ียวของ  เชน สํานักงานสงเสริมการปกครอง ทองถ่ินจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน  
   (2) จัดการความรูเรื่องสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ 
   (3) สวนกลาง และศูนยเขต ตองทําบทบาทท่ีปรึกษาในการออกขอ บัญญัติ ของ
ทองถ่ินและการบังคับใชกฎหมาย ใหแก สสจ. และ อปท. 
 

  2.4.3 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงาน การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล 
 

  1) ควรใหมีการประชุมคสธจ.อยางนอย ปละ 3 ครั้ง เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
และขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน 

2) ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองประเด็น กอนนําเขาท่ีประชุม และติดตามผลการดําเนิน 
การตามมติท่ีประชุม และจัดทําเปนวาระสืบเนื่อง เพ่ือใหคสธจ.ไดรวมกันพิจารณาและติดตาม 
  3) ควรมีอนุกรรมการท้ัง อนุกรรมการเชิงพ้ืนท่ี เชน อนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอ และ
อนุกรรมการเชิงประเด็น เชน อนุกรรมการการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เปน
ตน 
  4) การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ตองอาศัยกลไกการติดตามของฝายเลขานุการและ
การสรุปความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหประธานไดรับทราบและออกคําสั่ง รวมถึงการ
ติดตามในการประชุมครั้งตอๆไป  

5) ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานยอย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานรวมท้ังติดตาม ประเมินผล 
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เพ่ือแกไขปญหา  หรือ ผลักดัน มติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ เชน คณะทํางาน ดานการจัดการ สิ่งปฏิกูล 
คณะทํางานการจัดการขยะ และคณะทํางานดานอาหารปลอดภัย เปนตน 

 6) สรางกลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การสื่อสาร การ
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชเวที คสธจ.เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนิน 
งานระดับจังหวัดตามมติท่ีประชุมคสธจ.  

 7) การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ควรมีการกลั่นกรองมติท่ีประชุมคสธจ. ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับสวนราชการหลายสวน นําเขาสูการประชุมกรมการจังหวัด เพ่ือใหประธาน (ผูวาราชการจังหวัด) 
มีการสั่งการอีกทางหนึ่งดวย  

 8) ศูนยอนามัยเขต/กรมอนามัย ควรจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานคสธจ. 
และจัดใหมีเวทีเชิดชูเกียรติ แกคสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูง ท้ังในระดับเขตและประเทศ เพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคสธจ.ใหยั่งยืนตอไป  
     

2.5 บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการอสธจ. และจากการประชุมปรึกษาหารืออสธจ. สรุปบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560    ดังนี้ 
 

2.5.1 เปนคณะกรรมการท่ีไดรับทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานดานสุขภาพและ 
สิ่งแวดลอมในลักษณะเปน “โซขอกลาง” ท่ีคอยเชื่อมประสานการดําเนินงานระหวางพ้ืนท่ีและสวนกลาง 

2.5.2   เปนคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
2.5.3 กําหนดแนวนโยบาย พัฒนาการอนามัยสิ่งแวดลอมของระดับจังหวัดเพ่ือเปนทิศ 

ทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  2.5.4 เปนคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ติดตาม กํากับ การใชกฎหมายดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
  2.5.5 เปนกรรมการชุดหลักซ่ึงเปน ท่ีพ่ึงดานการแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกินขีด
ความสามารถของ  อปท. สามารถใหคําปรึกษาอปท.  ในการดําเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข เพ่ือแกไข
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.5.6 กระตุนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอ บัญญัติของทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขใหครบถวน 

2.5.7 ติดตามและควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน 
การปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข  
  2.5.8 แตงตั้ง อนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ เพ่ือผลักดัน 
สนับสนุนใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 
  2.5.9 พิจารณากําหนดมาตรการแกไขการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ดวยวิธีท่ีถูกตอง สอดคลองกับสภาพปญหา  และคุมครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 จากผลการศึกษาบทบาทอันพึงประสงคของคสธจ. ตามท่ีคสธจ.ตองการใหเปน พบวา ทุกขอ
สอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวตามพรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560  แตบทบาทท่ี
พึงประสงคจากผลการศึกษายังไมครบถวนตามบทบาทท่ีกําหนดไวตาม พรบ. ไดแก บทบาทหนาท่ี เก่ียวกับ 
(1) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายแผนงานและ
มาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขท่ีรัฐมนตรี
มอบหมาย (2) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขตามรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย  ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของคสธจ. และการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของคสธจ. ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ควรนําประเด็นดังกลาวขางตน ไปสรางความ
เขาใจใหครอบคลุมยิ่งข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานของคสธจ.ในอนาคตมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
3. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

3.1  สรุปและขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 

ตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขไดมีคําสั่งท่ี 1/2557  ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้ึนทุกจังหวัด (ยกเวน
กรงุเทพมหานคร) โดยมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของราชการสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเจตนารมณใน
การคุมครองสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพของประชาชน ผลการศึกษานี้แสดงให
เห็นถึง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ.  รูปแบบการดําเนินงานของอสธจ. ท่ีมี
ประสิทธิผลสูง ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของอสธจ.  แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของ คสธจ. ตามพรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 และบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   

 

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 (พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช ตั้งแต 19 ธันวาคม 
2560 เปนตนไป) กรมอนามัยในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนสงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข โดยใชกลไกคสธจ.ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือใหคสธจ.
ดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ หนาท่ี ซ่ึงบัญญัติไวในพรบ.การสาธารณสุข และเปนท่ีปรึกษา สนับสนุน 
ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ซ่ึง
บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ กรมอนามัยควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของคสธจ. แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. ใหมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนตอไป 

 
3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

  3.2.1 หนวยงานหลักในระดับสวนกลาง ท่ีมีหนาท่ีในการการสนับสนุนองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในการดําเนินการใหเกิดผลลัพธ ตามพรบ.การสาธารณสุข ไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวิเคราะห ท้ังดานกําลังคน สมรรถนะของ
บุคลากร เพ่ือใหมีการสนับสนุนใหเกิดศักยภาพท่ีเหมาะสมของอปท. 
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  3. 2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการประสานงานกับกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ใหมีการเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการการ
อบรมตางๆท่ีจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ี
ของคสธจ. ในการสนับสนุน ผลักดันงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. 2.3 กรมอนามัย และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ควรรวมกันผลักดันใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคสธจ. รวมท้ังมีผลงานของ คสธจ.อยางเปนรูปธรรม โดยให
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน โดยอาจบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคสธจ. เปนการเสริม
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ท่ีบัญญัติไวใน พรบ.การ
สาธารณสุข ใหครอบคลุมและดียิ่งข้ึน 
  3. 2.4 กรมอนามัย ควรพัฒนา คูมือ แนวทาง การปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ี
ของคสธจ. รวมท้ังจัดการประชุมชี้แจง/อบรม ใหคสธจ. มีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ี 
สามารถปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาตัวชี้วัด/แนวทางการติดตามผล
การดําเนินงานของคสธจ. เพ่ือใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคสธจ.ไดอยางเปนรูปธรรม  
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บทสรุปเพ่ือการสื่อสารสูสาธารณะ 
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัด (คสธจ.) 
 

2ตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุข ไดมีมติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครอบคลมุ 76 จังหวัด เม่ือเดือน กันยายน 2557 จากการ
ดําเนินงานตั้งแตป 2557 – 2559 ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) พบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานบางประการ ไมสามารถขับเคลื่อนตามมติหรือขอสั่งการจากคณะ อสธจ. คณะกรรมการสาธารณสขุ 
จึงไดมีมติเห็นควรปรับบทบาทอํานาจหนาท่ี และองคประกอบในองคคณะ รวมถึงชื่อของ “คณะอนกุรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ” เปน “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ” โดยบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2560 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย รวมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  2

 

จึงไดทํา การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนว
ทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional Descriptive Study) 
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา  1) ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของคณะ อนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี 2) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  และ 3) บทบาทอันพึงประสงค
ของคณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดําเนินการเก็บขอมูลท่ี
เก่ียวของ ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บขอมูลอสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด จํานวน 12 
จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงราย  อุตรดิตถ  กําแพงเพชร  สุรินทร  สกลนคร  รอยเอ็ด   ยโสธร   ปราจีนบุรี  
สมุทรสงคราม   อางทอง ภูเก็ต  และสตูล  โดยใชแบบสอบถาม อสธจ. รวม 234 คน  การสัมภาษณเจาะลึก
ประธาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ รวม 36 คน  และการประชุมปรึกษาหารือ อสธจ. จังหวัดละ 1 ครั้ง  
รวมท้ังสังเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุม ผลการดําเนินงาน ของอสธจ.  ระหวางป พ.ศ. 2558-
2559 ดําเนินการศึกษาระหวาง เมษายน–ธันวาคม  2560 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา 
และขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 

1.1 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ. 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. ระหวางป พ.ศ. 2557-2559 สรุปได ดังนี้ 
 

1.1.1 การใหความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับ
มอบหมายในการเปนประธานการประชุมอสธจ.  เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ท่ีทําให
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคคณะของอสธจ. และประธานได
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มีบทบาทสําคัญในการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมติท่ี
ประชุม ซ่ึงเปนการผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1.1.2 การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของฝายเลขานุการอสธจ. ในการขับเคลื่อนงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมโดยใชมติท่ีประชุม อสธจ. ประกอบดวย  
5) การจัดเตรียมประเด็น และขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือ

ประกอบการประชุมของทีมเลขานุการ 
6) การประสานงานของผูชวยเลขานุการกับประธานอสธจ. เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

และเตรียมความพรอมกอนการประชุมอสธจ.ทุกครั้ง 
7) การติดตามเพ่ือใหมีการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ โดยฝายเลขานุการอสธจ. 
8) การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมฯ โดยฝาย

เลขานุการอสธจ. 
1.1.3 ความสอดคลองของประเด็นท่ีนําเขาพิจารณาเปนมติท่ีประชุมของอสธจ. กับ

นโยบายของประเทศและนโยบายจังหวัด รวมท้ังเปนประเด็นท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญ
ท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 

1.1.4 การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
อสธจ. โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (ทองถ่ินจังหวัด) 

1.1.5 การใหความรวมมือของอปท. หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชนในการปฏิบัติตามมติ
ท่ีประชุม อสธจ. 

1.1.6 การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยอนามัยเขต และกรมอนามัย  
 

1.2 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3  
พ.ศ.2560 

 

  1.2.1 แนวทางการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
  1) ในระดับสวนกลางควรมีการบูรณาการงานสาธารณสุขในระดับนโยบายและบูรณาการ
กลไกดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือกรรมการในระดับจังหวัด  ตามพรบ.ตางๆ ซ่ึง
องคคณะมีความซํ้าซอนกัน ทําใหเปนการเพ่ิมภาระใหแกเจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี  
  2) ในการประชุมชี้แจงบทบาท หนาท่ีของคสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2560 กรมอนามัยควรเชิญผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคสธจ. เขารวมประชุม เพ่ือสราง
ความเขาใจและใหความสําคัญของประธานฯ  
  3)  กรมอนามัยควรผลักดันให การออกขอบัญญัติทองถ่ิน เปนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ใหครอบคลุมทุกหมวด 
ตามพรบ.การสาธารณสุข  
  4) กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางใหมีการจัดทํา ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ของคสธจ. 
ใหสอดคลองและสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน (นอกจากงบประมาณสนับสนุนการประชุมคสธจ.) รวมท้ังใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ พรบ.รกัษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2560 
  5) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางการ
ติดตาม/ประเด็น/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดนําไปดําเนินการ 
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  6) ใชกลไกการตรวจราชการอยางบูรณาการเพ่ือติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของการนํามติท่ีประชุมไปปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นอนามัย
สิ่งแวดลอม 
  7) สงเสริมใหมีการรวมรวมรายงานการประชุม/มติท่ีประชุมคสธจ. การจัดทําระบบการ
จัดเก็บขอมูลและสถานการณอยางเปนระบบ  
 
  1.2.2 แนวทางการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. 
  บทบาทการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ.  ของหนวยงาน
ระดับสวนกลางและระดับเขต ควรมีการสนับสนุนดังนี้ 
  1) กลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร การสนับสนุนติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เชน  การประสานความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรกําหนดรูปแบบและแนวทางใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
  2) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ  จังหวัด เขตสุขภาพและระดับประเทศ 
  3) พัฒนาคูมือ แนวทางการดําเนินงาน สําหรับเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข ดานเทคนิค วิชาการดานตางๆ เชน การจัดการเรื่องกลิ่น น้ําเสีย เปนตน 
  4) กรมอนามัยควรพัฒนารูปแบบ หรือนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือให อปท.นําไป
ประยุกตใชตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนท่ี เชน รูปแบบการจัดการระบบประปา รูปแบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ รูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน รูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เปนตน 
  5) สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรมดานสุขภาพของพ้ืนท่ีอยางจริงจัง โดยเนนการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ  เพ่ือชวยกันสรางมาตรการ ขอปฏิบัติเก่ียวกับสุขลักษณะและความปลอดภัยของท่ีอยูอาศัย 
สถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ  ตลอดจนแนวทางใชกลไกทางเศรษฐศาสตร กลไกทางสังคม ในการสรางแรงจงูใจ
เพ่ือใหการจัดการเรื่องตางๆ ใหเกิดคุณคาและพัฒนาเปนอาชีพได อาทิ การจัดการขยะของชุมชน เปนตน 
  6) ดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร  
   (1) จัดการอบรม หลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพรบ.การสาธารณสุข บทบาทหนาท่ี
ของคสธจ. และอ่ืนๆ ใหแกผูบริหารและหนวยงานภาคีเครือขาย โดยรวมมือกับ หนวยงานสวนภูมิภาคของ
กระทรวงท่ีเก่ียวของ  
   (2) จัดการความรูเรื่องสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ 
   (3) สวนกลาง และศูนยเขต ตองทําบทบาทท่ีปรึกษาในการออกขอ บัญญัติ ของ
ทองถ่ินและการบังคับใชกฎหมาย ใหแก สสจ. และ อปท. 
 
  1.2.3 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงาน การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล 
 

  1) ควรใหมีการประชุมคสธจ. อยางนอย ปละ 3 ครั้ง เพ่ือใหสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน 

2) ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองประเด็น กอนนําเขาท่ีประชุม และติดตามผลการดําเนิน 
การตามมติท่ีประชุม และจัดทําเปนวาระสืบเนื่อง  
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  3) ควรมีอนุกรรมการท้ัง อนุกรรมการเชิงพ้ืนท่ี เชน อนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอ และ
อนุกรรมการเชิงประเด็น เชน อนุกรรมการการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เปน
ตน 
  4) การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ตองอาศัยกลไกการติดตามของฝายเลขานุการและ
การสรุปความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหประธานไดรับทราบและออกคําสั่ง รวมถึงการ
ติดตามในการประชุมครั้งตอๆไป  

5) ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานยอย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานรวมท้ังติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือแกไขปญหา  หรือ ผลักดัน มติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ เชน คณะทํางาน ดานการจัดการ สิ่งปฏิกูล 
คณะทํางานการจัดการขยะ และคณะทํางานดานอาหารปลอดภัย เปนตน 

 6) สรางกลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การสื่อสาร การ
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชเวที คสธจ.เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนิน 
งานระดับจังหวัดตามมติท่ีประชุมคสธจ.  

 7) การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ควรมีการกลั่นกรองมติท่ีประชุมคสธจ. ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับสวนราชการหลายสวน นําเขาสูการประชุมกรมการจังหวัด เพ่ือใหประธาน (ผูวาราชการจังหวัด) 
มีการสั่งการอีกทางหนึ่งดวย  

 8) ศูนยอนามัยเขต/กรมอนามัย ควรจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานคสธจ. 
และจัดใหมีเวทีเชิดชูเกียรติ แกคสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูง ท้ังในระดับเขตและประเทศ เพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคสธจ.ใหยั่งยืนตอไป  
     

1.3 บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   
     

1.3.1 เปนคณะกรรมการท่ีไดรับทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานดานสุขภาพและ 
สิ่งแวดลอมในลักษณะเปน “โซขอกลาง” ท่ีคอยเชื่อมประสานการดําเนินงานระหวางพ้ืนท่ีและสวนกลาง 

1.3.2  เปนคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
1.3.3 กําหนดแนวนโยบาย พัฒนาการอนามัยสิ่งแวดลอมของระดับจังหวัดเพ่ือเปนทิศ 

ทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  1.3.4 เปนคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ติดตาม กํากับ การใชกฎหมายดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
  1.3.5 เปนกรรมการชุดหลักซ่ึงเปน ท่ีพ่ึงดานการแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกินขีด
ความสามารถของ  อปท. สามารถใหคําปรึกษาอปท.  ในการดําเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข เพ่ือแกไข
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3.6  กระตุนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอ บัญญัติของทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขใหครบถวน 

1.3.7 ติดตามและควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน 
การปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข  
  1.3.8  แตงตั้งอนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ เพ่ือผลักดัน 
สนับสนุนใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 
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  1.3.9 พิจารณากําหนดมาตรการแกไขการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ดวยวิธีท่ีถูกตอง สอดคลองกับสภาพปญหา  และคุมครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 บทบาทอันพึงประสงคท่ีอสธจ.ตองการใหเปน ทุกขอมีความสอดคลองกับบทบาทท่ีบัญญัติไวตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2560 แตบทบาทท่ีพึงประสงคจากผลการศึกษายังไมครบถวนบางสวนตามบทบาท
ท่ีกําหนดไวตาม พรบ.การสาธารณสุข 
 

ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของคสธจ. และการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคสธจ. 
ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ควรนําประเด็นดังกลาวขางตน ไปสรางความเขาใจใหครอบคลุม
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานของคสธจ.ในอนาคตมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 2.1 หนวยงานหลักในระดับสวนกลาง ท่ีมีหนาท่ีในการการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน
การดําเนินการใหเกิดผลลัพธ ตามพรบ.การสาธารณสุข ไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวิเคราะห ท้ังดานกําลังคน สมรรถนะของ
บุคลากร เพ่ือใหมีการสนับสนุนใหเกิดศักยภาพท่ีเหมาะสมของอปท. 

2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการประสานงานกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ใหมีการเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการการอบรมตางๆท่ีจัด
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ีของคสธจ. ในการ
สนับสนุน ผลักดันงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.3 กรมอนามัย และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ควรรวมกันผลักดันใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคสธจ. รวมท้ังมีผลงานของ คสธจ.อยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน โดยอาจบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคสธจ. เปนการเสริมศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ท่ีบัญญัติไวใน พรบ.การสาธารณสุข ให
ครอบคลุมและดียิ่งข้ึน 
 2.4 กรมอนามัย ควรพัฒนา คูมือ แนวทาง การปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ีของคสธจ. 
รวมท้ังจัดการประชุมชี้แจง/อบรม ใหคสธจ. มีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ี สามารถปฏิบัติตาม
บทบาทอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาตัวชี้วัด/แนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน
ของคสธจ. เพ่ือใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคสธจ.ไดอยางเปนรูปธรรม  
 
3. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 

 ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ.  รูปแบบการ
ดําเนินงานของอสธจ. ท่ีมีประสิทธิผลสูง ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของอสธจ.  แนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ. ตามพรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 และบทบาทอันพึงประสงค
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   
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ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 (พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช ตั้งแต 19 ธันวาคม 
2560 เปนตนไป) กรมอนามัยในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนสงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข โดยใชกลไกคสธจ.ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือใหคสธจ.
ดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ หนาท่ี ซ่ึงบัญญัติไวในพรบ.การสาธารณสุข และเปนท่ีปรึกษา สนับสนุน 
ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ซ่ึง
บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ กรมอนามัยควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของคสธจ. แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. ใหมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนตอไป 

 

 นอกจากนี้ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินงานของ อสธจ. รวมท้ังรูปแบบการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผลสูง บทบาทท่ีสําคัญของเลขานุการและผูชวยเลขานุการ จากผลการศึกษานี้ ควรนําไปเปนประเด็น
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมตางๆท่ีเก่ียวของ ในกลุม คสธจ. เพ่ือนําไปพัฒนาในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือ
ขยายผลในการเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของคสธจ.ตอไป  
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การวางแผนเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสขุจังหวัด (คสธจ.) 
 

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน มีดังตอไปนี้  
  

1.หนวยงานผูใชประโยชน  
 

 1.1 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักสุขาภิบาลอาหารและ
น้ําและศูนยอนามัยเขตกรมอนามัยสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) 

 1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงเปนหนวยงานเลขาคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(คสธจ.)สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานของ คสธจ. ใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 1.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับจังหวัด ในฐานะองคคณะ ในคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสธจ.) ไดนําผลการศึกษาไปใชเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ีของ คสธจ. และ
การมีสวนรวมในการดําเนินงานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 1.4 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) สามารถนําผลการศึกษาไปใชขับเคลื่อน
การดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2560  โดยผานกลไกของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ เพ่ือคุมครองสุขภาพและสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 

 

2. แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

 2.1 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัยจะนําเสนอผลการศึกษาตออธิบดีกรม
อนามัย (กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสาธารณสขุ)  

2.2 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขจะไดจัดใหมีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจตอแนว 
ทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ. แกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนกลาง ศูนยเขต และสวน
ภูมิภาค ในชวงปงบประมาณ 2561 เพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกตใชพ้ืนท่ีตางๆและจัดทําเปนคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ คสธจ.ตอไป 
  2.3 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการแก
สงัคม ในปงบประมาณ 2561 โครงการ “การพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการ
ดําเนินงานในบทบาทอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ” โดยจะจัดการอบรมโดยไมเก็บ
คาลงทะเบียนใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปาหมาย ผูเขารับ
การอบรม อยางนอย 60 คน ในการนี้ไดเตรียมเนื้อหาประกอบการอบรม จะนําผลการวิจัยนี้ไปใชประกอบการ
อบรมบางสวน กําหนดจัดการอบรม ในวันท่ี 7-8 มีนาคม 2561 
 

3. แผนการตีพิมพเผยแพร   
 

คณะผูวิจัยจะจัดทําบทความวิจัย เพ่ือสงตีพิมพในวารสารระดับชาติดานสาธารณสุข  และ/หรือดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ท่ีอยูในฐานขอมูลดัชนีวารสารไทย (Thai Citation Index) อยางนอย 1 บทความ  และ
วารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus หรอื ISI อยางนอย 1 บทความ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมา ความสําคญั 
 

2พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการปองกันและแกไขการ
กระทําท่ีกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน โดยกระจายอํานาจใหราชการสวนทองถ่ินทําหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เพ่ือคุมครองสิทธิดาน
สุขภาพใหแกประชาชนทุกทองถ่ิน ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหมีองคกรตามกฎหมายคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสขุ ” กลไกการดําเนินงานท้ังในสวนการปฏิบัติการ การสงเสริม สนับสนุน
และกํากับติดตามไวอยางชัดเจน  แตเดิมบทบัญญัติมาตรา 9 ไดกําหนดใหมีองคกรตามกฎหมายคณะหนึ่ง
เรียกวา “คณะกรรมการสาธารณสขุ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศ
ไทย และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ 
หรือประสบการณดานกฎหมาย การสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค โดยให
อธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ รวมท้ังสิ้นไมเกิน 20 คน  มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 1) เสนอ
ความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเก่ียวกับการ
สาธารณสุขและพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 2) ศึกษา 
วิเคราะห และใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งเก่ียวกับการ
สาธารณสุข 3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถ่ินในการออก
ขอกําหนดของทองถ่ิน 4) ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข 5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานตอรัฐมนตรี 7) ปฏิบัติการอ่ืน
ใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข  8) ในกรณีท่ีปรากฏวาราชการ
สวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินมีเขตอํานาจในทองถ่ินใดไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร คณะกรรมการสาธารณสุขสามารถแจงตอผูมีอํานาจควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวน
ทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้นเพ่ือสั่งใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือแกไขการดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  9) 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 10) ออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา สงเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณา หรืออาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งแทนเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีได 11) กําหนดเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามสภาพสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑภายใตกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
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เพ่ือเสนอรัฐมนตรีออกประกาศกําหนด 12) พิจารณาใหความเห็นชอบขอกําหนดของทองถ่ินท่ีมีเนื้อหาขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 6 เพ่ือเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหใชได บทบาทของ
คณะกรรมการสาธารณสุขท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา คณะกรรมการสาธารณสุขเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย2

1

2

 
 

ตามพรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกอปท. พ.ศ. 2542 ไดมีการถายโอนภาระกิจ
ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม และมีโครงสรางภายในอปท.ท่ีรับผิดชอบงานดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ในระดับเทศบาล คือ กอง/สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในระดับ อบต. คือ 
สวนสาธารณสุข แตพบวา ในระดับอบต. สวนใหญมีโครงสรางอัตรากําลัง แตขาดบุคลากรผูรับผิดชอบ จึงยังมี
การดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ หนาท่ี ไดไมครอบคลุม แมวาท่ีผานมาจะไดมีการสนับสนุนการดําเนินงาน
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังศูนยอนามัยเขต แตยังไมมีการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
ระดับจังหวัดในการใหการสนับสนุนอปท. ในการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ตาม พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 อยางชัดเจน 2

2

2

  
 

                                                           
1กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.พิมพครั้งท่ี 9.กรงุเทพฯ : โรงพิมพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2558; หนา 121-126. 
2กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. โครงการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535, 2550. 
 

จากการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขหลายๆครั้งท่ีผานมา  ไดมีการพิจารณาประเด็น ผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในบทบาทอํานาจหนาท่ีตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 พบวา การบังคับใชกฎหมายของราชการสวนทองถ่ินยังดําเนินงานไดไมครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของราชการสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ียังขาดศักยภาพในการ
ดําเนินงานเทาท่ีควร อันมีปจจัยมาจากอัตรากําลังของบุคลากรมีนอยและบุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจ
การดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและความรูในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม สวนใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญมักพบปญหาการเรียกรองสิทธิและความเปนธรรมในการอยู
อาศัยหรือใชชีวิตประจําวันท่ีถูกละเมิดจากผูอ่ืนอยูบอยๆ  ประกอบกับการจัดการปญหาดานอนามัย
สิ่งแวดลอมตองอาศัยองคความรูในการจัดการหลายสาขา และ อาศัยการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
หลายภาคสวน  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวและเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางหนวยงานสวนภูมิภาคและสวน
ทองถ่ินกับสวนกลาง คณะกรรมการสาธารณสุข จึงไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(อสธจ.) ครอบคลมุ 76 จังหวัด ตามคําสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขท่ี 1/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 ประกอบดวย 
ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน อัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจ ภูธรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด ประมงจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีท่ีเปนผูแทนในจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนผูแทนใน
จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
โดยมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ และผูรับผิดชอบงานกฎหมายวาดวยการ
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สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ รวมท้ังสิ้นไมเกิน 20 คน มี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ
เก่ียวกับการสาธารณสุขและพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีไดรับมอบหมาย 2) ศึกษา วิเคราะห และใหความเห็นตอ
คณะกรรมการสาธารณสุขในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม 3) ใหขอเสนอแนะตอราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของ
ทองถ่ินท่ี 4) ใหคําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข และผูซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 5) 
จัดทําโครงการและประสานงานระหวางหนวยราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม 6) สนับสนุน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและรายงานตอคณะกรรมการสาธารณสุขตามความเหมาะสม ท้ังนี้อยางนอยปละครั้ง 
7) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือ
วัตถุใดๆเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  8) แตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการสาธารณสขุมอบหมาย 2

3

2

 
 

จากการดําเนินงานตั้งแตป 2557 – 2559 ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) พบ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานบางประการ เชน อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ ถูกกําหนดเพียงเฉพาะ
การดําเนินการ   ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตําแหนงผูชวยเลขานุการถูก
กําหนดวาตองเปนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
อยูบาง การเสนอแนวทางเพ่ือเปนมติในการจัดการปญหาตองอาศัยองคความรูสหสาขาวิชา ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิ
เพียงหนึ่งคน การขับเคลื่อนมติตองอาศัยคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหการจัดการปญหามีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว แมอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ขอ3(8) จะใหอํานาจในการแตงตั้งคณะทํางานได แตในการปฏิบัตินั้นติดปญหา
เรื่องการตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนตามมติหรือขอสั่งการจากคณะอนุฯ จึงอาจทําใหการขับเคลื่อนตาม
มติไมเปนรูปธรรมเทาท่ีควร2

4

การศึกษาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข โดยการระดมความคิดเห็นของ
เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูแทน  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และ
อยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย พบวาปญหาอุปสรรคตอการควบคุมกํากับ การบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายประการ เชน 1)  การตราขอบัญญัติในเรื่องตางๆ จะใชการ
ลอกเลียนแบบตอๆ กันมา ท้ังนี้ เปนเพราะขาดองคกรประสานการบังคับใชกฎหมายระหวางคณะกรรมการ
สาธารณสุขกับราชการสวนทองถ่ิน  2) ข้ันตอนหรือกระบวนการในการใหคําปรึกษาหรือการตอบขอหารือของ

 
 

                                                           
3กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข และฝายเลขานุการ.พิมพครั้งท่ี 2. กรงุเทพฯ :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 2559; 
หนา 26-36. 
4ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.) ป พ.ศ. 
2558 – 2559. 
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คณะกรรมการสาธารณสุขแกเจาพนักงานทองถ่ินมีความลาชาและไมชัดเจน เนื่องจากขาดองคกรท่ีจะทํา
หนาท่ีโดยตรงในการกลั่นกรองเรื่องท่ีจําเปนและสําคัญจริงๆ เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และ
องคกรท่ีจะใหคําปรึกษาเบื้องตนหรือตอบหรือใหคําชี้แจงในเรื่องเล็กนอยหรือเรื่องท่ีคณะกรรมการเคยมี
ความเห็นแลว 3) การขาดองคกรท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะประสานการทํางานระหวางคณะกรรมการสาธารณสุขกับ
ราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ิน กอใหเกิดผลเสียตอการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ จึงมีขอเสนอ
ตอกลไก “คณะกรรมการสาธารณสขุ ” ดังนี้ 1) คณะกรรมการสาธารณสุขควรปรับปรุงโครงสรางองคกรของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ใหมีลักษณะเปนไตรภาคี โดยเพ่ิมกรรมการจากองคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชนและการเพ่ิมสัดสวนของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครบทุกรูปแบบองคกรและ 2) ควรใหมี
คณะกรรมการสาธารณสุขในระดับจังหวัด เพ่ือเปนองคกรใหคําแนะนําปรึกษาแกราชการสวนทองถ่ินไดท่ัวถึง
และเปนการกระจายอํานาจและหนาท่ีไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน เพ่ือแบงเบาภาระการทํางานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขและกํากับดูแลการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปโดยถูกตอง และเรียบรอย อยางท่ัวถึงท้ังประเทศ อันจะชวยเพ่ิมความรวดเร็วและกระตุนการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแกราชการสวนทองถ่ินท่ัวประเทศอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรท่ีจะใหมี
บทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขกําหนดใหมี “คณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ” เพ่ือทํา
หนาท่ีท่ีสําคัญ  ไดแก 1) กํากับ ดูแล ราชการสวนทองถ่ินใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายวาดวย         
การสาธารณสุขกําหนดไว  2) ชี้แจงและใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในเรื่องท่ีคณะกรรมการ
สาธารณสุขมอบหมาย  3) ติดตามและประสานงานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขระหวาง
ราชการสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด5 

 

2จากปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานบางประการดังกลาวขางตน คณะกรรมการสาธารณสุข จึงไดมี
มติเห็นควรปรับบทบาทอํานาจหนาท่ี และองคประกอบในองคคณะ รวมถึงชื่อของ “คณะอนกุรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ”เปน “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ” โดยบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 
มิถุนายน 2560  

 

2ดังนั้น 2เพ่ือใหคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังกลาว ไดมีแนวทางและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 2ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย รวมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2

 

 จึงไดศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสธจ.) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2560  เพ่ือใหไดแนวทางการดําเนินงานแกองค
คณะฯตามบทบาทอํานาจหนาท่ีเพ่ือคุมครองสิทธิดานสุขภาพประชาชนใหอยูในสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการมีสุขภาพท่ีดี  โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  และคาดหวังวาผลการศึกษา
จะสามารถนําไปเปนแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ. ใหบรรลุตามเจตนารมณของ พรบ. การ
สาธารณสุขตอไป  

                                                           
5

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานวิจัย การเก็บขอมูลและประมวลสถานการณดานประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายในการพัฒนาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. 2558. 
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2. วัตถุประสงค:  

 

 2.1 เพ่ือศึกษา รูปแบบ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 2.3 เพ่ือศึกษาบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
 
3. ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย  

 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ในครั้งนี้ ใชแนวทางการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional 
Descriptive Study) ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จากองคคณะของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ฝายเลขานุการ  ไดแก เลขา นุการ และผูชวยเลขา นุการอสธจ.  
และผูมีสวนไดเสียจากมติท่ีประชุมฯ ไดแก  ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน โรงพยาบาล เพ่ือ
นํามาวิเคราะห สังเคราะห รูปแบบ ปจจัยความสําเร็จ บทบาทอันพึงประสงค และแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี  

3.1 ทําการศึกษาอสธจ.  ท่ีมีประสิทธิผลสูงจํานวน 12 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย  อุตรดิตถ  
กําแพงเพชร  สุรินทร  สกลนคร  รอยเอ็ด  ยโสธร  ปราจีนบุรี  สมุทรสงคราม  อางทอง ภูเก็ต  และสตูล   

3.2 เก็บขอมูลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ท่ีมีประสิทธิผลสูงโดย
ใชเครื่องมือแบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณเจาะลึก และแนวทางการประชุมปรึกษาหารือ  
 3.3 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุม ผลการดําเนินงาน ของอสธจ.ท่ีมีประสิทธิผล
สูง จํานวน 12 จังหวัด  และศึกษา จากรายงานการประชุม ของจังหวัดท่ีไมใชจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานมี
สัมฤทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด จํานวน 12 จังหวัด  โดยศึกษาจากเอกสารผลการดําเนินงานและรายงานการ
ประชุม อสธจ. ระหวางป พ.ศ. 2558-2559  
 3.4 บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมีขอบเขต รวมถึงบทบาทอันพึง
ประสงคซ่ึงคณะกรรมการสาธารณสุขไดกําหนดไว  และบทบาทอันพึงประสงคท่ีกลุมตัวอยางในการศึกษานี้
ตองการใหเปน โดยจะดําเนินการรวบรวมวิเคราะหขอมูลจากท้ังสองสวน 
 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 4.1 ผลการวิจัยนําเสนอตอผูบริหารกรมอนามัย เพ่ือใชเปนขอมูลตอการตัดสินใจเชิงนโยบายตอการ
พัฒนากลไกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 4.2 ขอเสนอจากผลการวิจัย ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสธจ.)เพ่ือคุมครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีไดตาม
เจตนารมณของกฎหมาย 

4.3 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ  การสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพใหแกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตามบทบาทอันพึงประสงคได 
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บทท่ี 2 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ในการกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ประกอบดวย  
 1. กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 2. คณะกรรมการสาธารณสขุ 
 3. โครงสราง บทบาท อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. บทบาท หนาท่ี ของหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับจังหวัด  
 5. การถายโอนภารกิจตามกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ใหกับระดับจังหวัดและทองถ่ิน  
 6. การวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 7. กรอบแนวคิดในการศึกษา  
  
1. กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 

1.1 หลักการสําคัญ 
 

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในปจจุบันประกอบดวย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ แตบทบาทอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานและควบคุมดูแล
เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมของประชาชนเปนอํานาจของราชการสวน
ทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินเปนหลัก โดยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของราชการสวนทองถ่ินโดยมีหลักการสําคัญท่ีใชเปนแนวทางในการคุมครองสุขภาพและสภาวะความเปนอยู
ของประชาชน สรุปหลักการสําคัญไดดังนี้ 

1) เปนกฎหมายท่ีคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดลอม หรือการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ครอบคลุมท้ังกิจกรรม การกระทําทุกอยางและการประกอบกิจการตางๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนการประกอบ
กิจการท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 

2) มีลักษณะการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน โดยใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ 
ออกขอกําหนดของทองถ่ินเพ่ือใชบังคับในเขตทองถ่ินนั้น และใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูบังคับใช
กฎหมายการอนุญาตหรือไมอนุญาต การออกคําสั่งใหแกไขปรับปรุง การสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
รวมท้ังการเปรียบเทียบคดี  

3) มีเจาพนักงานสาธารณสุขทําหนาท่ีเปนเจาพนักงานสายวิชาการ มีอํานาจหนาท่ี 
ในการตรวจตรา ใหคําแนะนําการปรับปรุงแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา 
แกเจาพนักงานทองถ่ินในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกคําสั่งในเรื่องตางๆ 

4) กําหนดใหคณะกรรมการสาธารณสุขมีบทบาทในการควบคุม กํากับดูแลและใหการสนับสนุน
การปฏิบัติการของราชการสวนทองถ่ิน โดยเสนอแผนงาน นโยบายและมาตรการดานสาธารณสุข 
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ออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงใหอธิบดีกรมอนามัย 
มีอํานาจออกคําสั่งในกรณีท่ีเกิดเหตุอันตรายรายแรงและจําเปนตองไดรับการแกไขโดยเรงดวนอีกดวย 

5) ใหสิทธิแกประชาชนหรือผูประกอบการท่ีไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถ่ินและเห็นวา 
ไมเปนธรรมหรือไมถูกตองมีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได ในกรณีท่ีไดแจงแก 
เจาพนักงานตามกฎหมายแลวแตไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี ประชาชนท่ีเดือดรอนสามารถยื่นเรื่องฟองรอง
ตอศาลปกครองเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งตอเจาพนักงานใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในกฎหมายได 
และเจาพนักงานผูนั้นอาจตองไดรับโทษฐานบกพรองหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตามประมวลกฎหมาย
อาญาได 

 
1.2 โครงสราง 

 

เนื้อหาของกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแบงออกเปน 16 หมวด เม่ือวิเคราะหเนื้อหา 
ในบทบัญญัติตามมาตราตางๆ แลว สามารถแบงสาระสําคัญไดเปน 7 สวน คือ 

1) สวนท่ีเปนโครงสรางอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการใหเปนไปกฎหมายไดแก 
หมวด 1 บทท่ัวไป  
หมวด 2 คณะกรรมการสาธารณสขุ 

2) สวนท่ีเปนสาระบัญญัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีตองควบคุมหรือกํากับดูแล ไดแก  
หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
หมวด 4 สขุลกัษณะของอาคาร  
หมวด 5 เหตุรําคาญ  
หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  
หมวด 7 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
หมวด 8 ตลาด สถานท่ีจําหนายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร  
หมวด 9 การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

3) สวนท่ีเปนกลไกในการใชกฎหมาย ไดแก  
หมวด 10 อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุข  
หมวด 11 หนังสือรับรองการแจง  
หมวด 12 ใบอนุญาต  

4) สวนของคาธรรมเนียมและคาปรับ 
หมวด 13 คาธรรมเนียมและคาปรับ 

5) สวนท่ีเปนมาตรการคุมครอง  
หมวด 14 การอุทธรณ  

  6) สวนของบทกําหนดโทษ 
หมวด 15 บทกําหนดโทษ  

  7) สวนของบทเฉพาะกาล 
หมวด 16 บทเฉพาะกาล 
 

จากบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในสวนท่ีเปนสาระบัญญัติดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ี
ตองควบคุมหรือกํากับดูแลตามหมวดท่ี 3 ถึงหมวดท่ี 9 จะเห็นไดวามีเนื้อหาครอบคลุม 
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เก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร และเหตุรําคาญท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม
ทุกอยาง ท้ังท่ีเปนกิจกรรมในครัวเรือน เชน การเผาขยะในบริเวณบาน การทําอาหารในครัวเรือน เปนตน 
หรือการดําเนินการในสถานท่ีเอกชนหรือในท่ีหรือทางสาธารณะ เชน การเลี้ยงหรือปลอยสัตว กิจการ 
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร การจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ เปนตน ซ่ึงการกระทําเหลานี้จะตองถูกควบคุมใหดําเนินการอยางถูกตองดวยสุขลักษณะตาม
ขอกําหนดหรือมาตรฐานทางวิชาการดวย6

 
แผนภูมิท่ี 1  แสดงขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ท่ีมา :กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.2558; หนา 45. 
 

 
 

และเพ่ือใหเกิดความสมดุลขององคประกอบท้ังสามดานจึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําองคความรูทาง
วิชาการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการของเสียหรือมลพิษท่ีเกิดข้ึนมาใชเปนหลักเกณฑ 
ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบวาการกระทํานั้นๆ จะไมกอใหเกิดสภาวะท่ีเปนอันตราย เปนมลพิษ 
หรือมีผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษย โดยกําหนดเปนกฎหรือกติกาทางสังคมท่ีเรียกวา “กฎหมาย”
เพ่ือใหเกิดสภาพบังคับแกผูประกอบการ คนงานหรือประชาชนท่ัวไป และสงผลใหเกิดสภาวะความเปนอยู 
ท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีพในท่ีสุด 

1.3 อํานาจหนาท่ี 
 

                                                           
6กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.พิมพครั้งท่ี9.กรงุเทพฯ: โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ.2558; หนา 1-7 และ 44. 



9 
 

ในการดําเนินงานบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข กฎหมายไดกําหนดโครงสราง 
และอํานาจหนาท่ีขององคกร สวนราชการและบุคคล ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินใหมี
ลักษณะท่ีประสานและสอดคลองกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติการตามกฎหมาย
การออกกฎหมายเฉพาะทองถ่ินและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนใหแกหนวยงานระดับ
ทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและใหหนวยงานในราชการสวนกลางเปนผูกําหนด
หลักเกณฑ มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของราชการสวนทองถ่ิน  
สวนหนวยงานสวนภูมิภาคจะทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของราชการสวนทองถ่ิน  

 

บุคคลผูดํารงตําแหนง และหนวยงานราชการตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
ประกอบดวย 

1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
2) คณะกรรมการสาธารณสขุ 
3) ราชการสวนทองถ่ิน 
4) เจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
5) เจาพนักงานสาธารณสุข 
6) คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
7) ผูประกอบกิจการ เอกชนและประชาชน 
 

ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขขององคกร หนวยงานและบุคคลตางๆ 
สามารถสรุปเปนแผนภูมิโครงสรางอํานาจและความสัมพันธระหวางบุคคล องคกรและหนวยงานไดดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสราง อํานาจและความสัมพันธระหวางบุคคล  
องคกรและหนวยงานท่ีมีหนาท่ี ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ท่ีมา : กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.2558; หนา 34. 
 

2. คณะกรรมการสาธารณสุข 
 

“คณะกรรมการสาธารณสขุ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน อธิบดี 
กรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง 
จากผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณดานการสาธารณสุข รวมไมเกิน 18 คน  ตอมาพระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25 50ไดปรับปรุงองคประกอบโดยลดจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ลงเหลือไมเกินสี่คนและแกไขจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมาเปนตัวแทนของผูท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติการ 
ตามกฎหมาย ไดแก ผูแทนจากนายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ทําใหในปจจุบัน
คณะกรรมการสาธารณสุขมีจํานวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 20 คน 

 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข  
บทบัญญัติมาตรา 10 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจหนาท่ี จํานวน 7 ขอ 

แตจากการวิเคราะหสาระบัญญัติของกฎหมายพบวาคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจหนาท่ีสรุปไดดังนี้ 
1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย แผนงาน 

มาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุขและพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขตามท่ี 
รัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 10(1)) 

2) ศึกษา วิเคราะห และใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งเก่ียวกับการสาธารณสุข (มาตรา 10(2)) 

3) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และตอราชการสวนทองถ่ินในการออก
ขอกําหนดของทองถ่ิน (มาตรา 10(3)) 

4) ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุข (มาตรา 10(4)) 

5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (มาตรา 10(5)) 

6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานตอรัฐมนตรี (มาตรา 10(6)) 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข 
(มาตรา 10(7)) 

8) ในกรณีท่ีปรากฏวาราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินมีเขตอํานาจในทองถ่ินใด
ไมดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการสาธารณสุขสามารถแจงตอผูมีอํานาจ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
เพ่ือสั่งใหราชการสวนทองถ่ินหรือเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือแกไขการดําเนินการ 
ใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร (มาตรา 11) 

9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย (มาตรา 16) 

10) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา สงเอกสาร หลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา หรืออาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจ 
ออกคําสั่งแทนเพ่ือใชประกอบการพิจารณาเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีได (มาตรา 17) 

11) กําหนดเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วตามสภาพสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑภายใตกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีออกประกาศกําหนด (มาตรา 6 วรรคสอง) 
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12) พิจารณาใหความเห็นชอบขอกําหนดของทองถ่ินท่ีมีเนื้อหาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
ท่ีออกตามความในมาตรา 6 เพ่ือเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหใชได (มาตรา 7 วรรคสอง)7

 

 

 
แผนภูมิท่ี 3  แสดงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข 

      ท่ีมา: กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.2558; หนา 23. 
 

จากองคประกอบของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีกําหนดใหผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ
ระดับกระทรวงหรือกรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานคุมครองสุขภาพและสิ่งแวดลอม ตัวแทนผูบริหาร 
ราชการสวนทองถ่ินท่ีตองปฏิบัติการตามกฎหมายและผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรอง 
เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติ เปนท่ีปรึกษาและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานในระดับตางๆ และบรรลุตามเจตนารมณของ
กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีผานมาสวน
ใหญใชการประชุมเปนชองทางหลักในการปรึกษาหารือ ระดมความเห็น พิจารณาและมีมติในเรื่องตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข อธิบดีกรมอนามัยในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการสาธารณสขุ 

                                                           
7กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535.พิมพครั้งท่ี 9.กรงุเทพฯ: โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2558; หนา 121-126. 
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ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีผานมาปรากฏผลเปนท่ีประจักษ 
ในรูปแบบตางๆ ไดแก 

1) นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานเพ่ือคุมครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน 
2) ออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติระดับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีมีผลใชบังคับ 

ในปจจุบัน รวมถึงการออกคําแนะนําหรือแนวทางปฏิบัติใหราชการสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางดําเนินงาน 
ในเรื่องตางๆ 

3) ใหคําปรึกษาและมีความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
แกหนวยงานตางๆ โดยใชมติท่ีประชุมท่ีไดพิจารณากลั่นกรองในเรื่องนั้นๆ ไวแลว 

4) จัดทําและพัฒนาคูมือการดําเนินงานท้ังท่ีเปนประเด็นทางวิชาการและการดําเนินงาน 
ตามข้ันตอนของกฎหมาย 

5) กํากับติดตามการดําเนินงานของสวนราชการท่ีมีหนาท่ีในการคุมครองสุขภาพและสภาวะ
ความเปนอยูของประชาชน 

 

ซ่ึงจากการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขของราชการสวนทองถ่ิน พบวา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากยังออกขอกําหนดของทองถ่ินและดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย
ไมครบถวนทําใหไมสามารถจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะพบเห็นไดจากภาพ
ขาวหรือสื่อตางๆ อยูบอยครั้ง อาทิ ปญหาการลักลอบท้ิงมูลฝอยติดเชื้อหรือกากอุตสาหกรรม การรองเรียนวา
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญท่ีพบใน
ชีวิตประจําวัน   แตไดรับการจัดการท่ีไมถูกตองจนเปนเหตุใหเกิดผลกระทบไดรับอันตรายหรือเกิดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบกับประเทศไทยไดกําหนดทิศทางการพัฒนาและเตรียมการท่ีจะกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน การเคลื่อนยายแรงงาน ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน  ดังนั้น 
ในการประชุมครั้งท่ี 76-7/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ฝายเลขานุการไดเสนอใหคณะกรรมการ
สาธารณสุขพิจารณาใชอํานาจตามมาตรา 16 แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดท่ีมีความ
พรอม รวม 32 จังหวัด กําหนดองคประกอบใหมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 19 คน โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมแรก 
อนุกรรมการประจํา 11 คน ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดทําหนาท่ีประธาน อัยการจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด ผูแทน
นายกเทศมนตรีท่ีคัดเลือกกันเอง ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีคัดเลือกกันเอง ผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรูความสามารถดานการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน เปนอนุกรรมการ มีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ทําหนาท่ีเปนอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
ผูรับผิดชอบงานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  กลุมท่ีสอง 
อนุกรรมการเพ่ิมเติมเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวของท่ีประธานหรือเลขานุการเชิญเขารวมประชุมดวย จํานวน 8 คน 
ประกอบดวย โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด ปศุสัตวจังหวัดเกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และประธานหอการคา
จังหวัด  เพ่ือมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงานบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใน
ระดับพ้ืนท่ี  ตอมาในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขครั้งท่ี 82-5/2557 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2557 ท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบใหฝายเลขานุการดําเนินการเพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการสุขจังหวัด เพ่ิมเติม 44 จังหวัด 
รวมท้ังหมด 76 จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานครฯ) ตามคําสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขท่ี 1/2557 เรื่อง 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 25 
กันยายน 2557 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
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1) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ
เก่ียวกับการสาธารณสุขและพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือเสนอตอ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ศึกษา วิเคราะห และใหความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการดําเนินงาน 
เพ่ือปรับปรุง แกไข บรรดาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ท่ีสอดคลองกับตนเหตุของปญหา
และนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

3) เสนอแนะตอราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ีเปนประโยชน ถูกตอง
ตามหลักวิชาการและสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงกระตุนใหราชการสวนทองถ่ิน
ออกขอกําหนดของทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหครบถวน 

4) เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานคุมครองสิทธิทางสุขภาพและสภาวะความเปนอยู 
ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนแกสวนราชการในพ้ืนท่ีและราชการสวนทองถ่ินแตละแหง 
ใหเปนไปตามข้ันตอนและกลไกของกฎหมายอยางครบถวน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายในลักษณะตางๆ ท้ังในดานกฎหมาย วิชาการ และการบริหารจัดการใหมีความรู ความเขาใจ 
ท่ีถูกตองและปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) จัดทําโครงการพัฒนาหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในลักษณะบูรณาการ โดยประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขหรือจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล เครื่องมือ องคความรู หรือทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท้ังในลักษณะ 
ที่เปนรูปธรรม 

6) เปนแกนกลางในการควบคุม สอดสองดูแล ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ 
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสาธารณสุข 
โดยจัดทําในลักษณะของสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําป 

7) ในกรณีท่ีพบการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะ 
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในเขตทองถ่ินใด คณะอนุกรรมการสามารถออกคําสั่ง
เปนหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือวัตถุใดๆ  
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีได ถือเปนข้ันตอนสําคัญในการแสวงหาขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานตางๆ กอนท่ีจะพิจารณากําหนดมาตรการแกไขและสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการ 
ดวยวิธีท่ีถูกตอง สอดคลองกับสภาพปญหาและคุมครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสม 
กับการดํารงชีพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังนี้ จะตอง
เปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

9) เสนอเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็วตามสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหคณะกรรมการสาธารณสุขทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอตอ
รัฐมนตรีออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใตกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ตอไป 

10) พิจารณา เสนอความเห็น เหตุผล ความจําเปนในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน 
ท่ีอาจมีเนื้อหาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ตอคณะกรรมการสาธารณสุขกอนเสนอให
รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหใชได 

11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
สาธารณสุขและไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงบทบาทการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

ท่ีมา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และฝายเลขานุการ, 2559; หนา36. 

 
ผลจากการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)  ในป 2558 – 2559 พบวา 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด มีมติเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน  15 ประเด็น
หลกั คือ 1) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2) การผลักดันใหมีการออกขอกําหนดของทองถ่ิน 3) การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( EHA) 4) การขับเคลื่อนไมใชโฟม
เปนภาชนะบรรจุอาหาร ( NO FOAM) 5) การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  6) การจัดการสิ่งปฏิกูล  7) โครงการถนน
อาหารปลอดภัย ตลาดนาซ้ือ 8) การจัดการเหตุรําคาญ 9) พัฒนาและควบคุมตลาด และ 10) การแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม อาทิเชน การจัดการน้ําเสีย/คุณภาพน้ําท้ิง/น้ําใช1 1) สวมสาธารณะ  12) แผนการจัดการขยะ
ตาม Roadmap 13) ขยะอันตราย /กิจการน้ําแข็งบริโภค / การควบคุมสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหาร 
และการจําหนายในท่ีหรือทางสาธารณะ  14) โครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณและ 15) กิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

 
จากการดําเนินงานตั้งแตป 2557 – 2559 ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) พบ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานบางประการ เชน อํานาจหนาท่ีของอสธจ. ถูกกําหนดเพียงเฉพาะการ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตําแหนงผูชวยเลขานุการถูกกําหนด    
วาตองเปนหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยูบาง 
การเสนอแนวทางเพ่ือเปนมติในการจัดการปญหาตองอาศัยองคความรูสหสาขาวิชา ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิเพียง
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หนึ่งคน การขับเคลื่อนมติตองอาศัยคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหการจัดการปญหามีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว แมอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.) จะใหอํานาจในการแตงตั้งคณะทํางานได แตในการปฏิบัตินั้นติดปญหาเรื่องการตั้ง
งบประมาณในการขับเคลื่อนตามมติหรือขอสั่งการจากคณะอนุฯ จึงอาจทําใหการขับเคลื่อนตามมติไมเปน
รูปธรรมเทาท่ีควร8

 และจากการศึกษาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข โดยการระดมความ
คิดเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูแทน  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ นักวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ และอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย พบวาปญหาอุปสรรคตอการควบคุมกํากับ การบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายประการ เชน 1)  การตราขอบัญญัติใน
เรื่องตางๆ จะใชการลอกเลียนแบบตอๆ กันมา ท้ังนี้ เปนเพราะขาดองคกรประสานการบังคับใชกฎหมาย
ระหวางคณะกรรมการสาธารณสุขกับราชการสวนทองถ่ิน  2) ข้ันตอนหรือกระบวนการในการใหคําปรึกษา
หรือการตอบขอหารือของคณะกรรมการสาธารณสุขแกเจาพนักงานทองถ่ินมีความลาชาและไมชัดเจน 
เนื่องจากขาดองคกรท่ีจะทําหนาท่ีโดยตรงในการกลั่นกรองเรื่องท่ีจําเปนและสําคัญจริงๆ เขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ และองคกรท่ีจะใหคําปรึกษาเบื้องตนหรือตอบหรือใหคําชี้แจงในเรื่องเล็กนอยหรือเรื่องท่ี
คณะกรรมการเคยมีความเห็นแลว 3) การขาดองคกรท่ีเปนรูปธรรมท่ีจะประสานการทํางานระหวาง
คณะกรรมการสาธารณสุขกับราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ิน กอใหเกิดผลเสียตอการบังคับใช
พระราชบัญญัตินี้ จึงมีขอเสนอตอกลไก “คณะกรรมการสาธารณสขุ ” ดังนี้ 1) คณะกรรมการสาธารณสขุควร
ปรับปรุงโครงสรางองคกรของคณะกรรมการสาธารณสุข ใหมีลักษณะเปนไตรภาคี โดยเพ่ิมกรรมการจาก
องคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนและการเพ่ิมสัดสวนของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครบทุก
รูปแบบองคกรและ 2) ควรใหมีคณะกรรมการสาธารณสุขในระดับจังหวัด เพ่ือเปนองคกรใหคําแนะนําปรึกษา
แกราชการสวนทองถ่ินไดท่ัวถึงและเปนการกระจายอํานาจและหนาท่ีไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน และเพ่ิมตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา 10 คือ เพ่ิมเติมใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัด 2 
คณะ คือ คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือแบงเบาภาระ
การทํางานของคณะกรรมการสาธารณสุขและกํากับดูแลการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยถูกตอง และเรียบรอย อยางท่ัวถึงท้ังประเทศ อันจะชวยเพ่ิมความ
รวดเร็วและกระตุนการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแกราชการสวนทองถ่ินท่ัวประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงสมควรท่ีจะใหมีบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขกําหนดใหมี “คณะกรรมการ
สาธารณสุขระดับจังหวัด” เพ่ือทําหนาท่ีท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 
 

 

 •   กํากับ ดูแล ราชการสวนทองถ่ินใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายวาดวย         การ
สาธารณสุขกําหนดไว 
 •   ชี้แจงและใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในเรื่องท่ีคณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย 

                                                           
8ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย. สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.) ป พ.ศ. 
2558 – 2559. 
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 •  ติดตามและประสานงานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขระหวางราชการสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด9

 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงไดบัญญัติ กลไก  “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ”  
ไวใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีองคคณะประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ    
(2) อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 

(3) นายกเทศมนตรี  จํานวนหนึ่งคน และนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวนหนึ่งคน ซ่ึงผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการ  

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงประธานกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณในดานการสาธารณสุข และการอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวนไมเกินสี่คน และผูแทนภาคประชาชน
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ  

ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการและใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
แตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงรับผิดชอบงานดานกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานละหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยมีบทบาทอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
(1) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายแผนงาน

และมาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(2) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขตามรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(3) ใหคําแนะนําแกราชการสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และใหคําปรึกษาหรือสนับสนุน
ราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ประสาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการและราชการสวน
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของตามโครงการท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนดวย 

(5) สอดสองหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการสาธารณสุขและการ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

(7) ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 
8/1 

(8) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวของหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

                                                           
9กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานวิจัย การเก็บขอมูลและประมวลสถานการณดานประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายในการพัฒนาพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. 2558. 
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(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย10

 
 

3. โครงสราง บทบาท อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 การบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ( Decentralization) คือรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการปกครองและการ
บริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆเพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ภายใตขอบเขตของกฎหมาย11

 

 

 3.1 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 

 ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 70 ไดกําหนดใหจัดระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินไว 4 รูปแบบ ดังนี ้
  3.1.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
  3.1.2 เทศบาล 
  3.1.3 องคการบริหารสวนตําบล 
  3.1.4 ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ซ่ึงมีอยู 2 รูปแบบคือ 
   1) กรงุเทพมหานคร  
   2) เมืองพัทยา  
 
 3.2 บทบาท อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น12

 

 

 ในท่ีนี้ ไดทบทวน บทบาทอาจหนาท่ีของอปท. ท่ีเก่ียวของกับการศึกษานี้ 3 รูปแบบ ไดแก อบจ. 
เทศบาล และอบต. 
 

  3.2.1 บทบาท อํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

  องคการบริหารสวนจังหวัดจัดตั้งเปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 และมีการแกไขโดยพระราชบัญญัติและประกาศคณะปฏิวัติจํานวน 11 ครั้ง 
พระราชบัญญัติท่ีใชในปจจุบันคือ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี31 ตุลาคม 2540 
  โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 7 ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีจํานวนดังนี้ คือ 

                                                           
10กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. โครงการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535, 2550. 
11 ธันยวัฒน รัตนสัค. การบริหารราชการไทย. เชียงใหม : สํานักวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2555; หนา 193. 
12 สถาบันพระปกเกลา. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2560. จาก 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
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   1) จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดไดยี่สิบสี่คน 
 
   2) จังหวัดใดมีราษฎรเกิน หาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน 
   3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน 
   4) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบสองคน 
   5) จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนข้ึนไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสี่สิบแปดคน 
  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) การออกขอบัญญัติจังหวัด (มาตรา 54) 
(2) การตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในการบริหารงานองคการ

บริหารสวนจังหวัด 
(3) เสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการ

จังหวัดและหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินซ่ึงมาปฏิบัติหนาท่ีในเขตจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อัน
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของราชการสวนภูมิภาค (มาตรา 32) 

(4) เลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และเลือก
บุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการ
วิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(มาตรา 33) 

(5) อํานาจในการออกขอบัญญัติชั่วคราว (มาตรา 57) 
 

- นายกองคการบริหารสวนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
 

  องคการบริหารสวนจังหวัด   มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด ดังตอไปนี้ (มาตรา 45) 

(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ิน

อ่ืน 
 

(5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบล และราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
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(6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 
2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ( 7 

ทว)ิ 
(9) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(8) 

(10)  จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด (9) 

 
  3.2.2 บทบาท อํานาจ หนาท่ีของเทศบาล 
 

  ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดกําหนดใหมีเทศบาล 3 ประเภท
คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร 
  เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบล 
(มาตรา 9) 
  เทศบาลเมือง  ไดแก ทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎร
ตั้งแตหนึ่งหม่ืนคนข้ึนไป ท่ีมีรายไดพอควร (มาตรา10) 
  เทศบาลนคร  ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนข้ึนไป (มาตรา 11) ท้ังมี
รายไดพอควร 
 

  เทศบาล ประกอบดวยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
1) สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตาม
จํานวน (มาตรา 15) สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 12 คน  สภา
เทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 18 คน  สภาเทศบาลนคร ประกอบดวย
สมาชิกจํานวน 24 คน 

2) นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (มาตรา 48 ทวิ) 
 

  นายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีได
ไมเกินสองคน  เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน  เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน 
 

  เทศบาลตาํบล มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  (2) ใหมีและบาํรงุทางบกและทางน้าํ 
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ 
       สิ่งปฏิกูล 
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  (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
  (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
  (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
  (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  (9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 
 

  เทศบาลตําบล  อาจมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (2) ใหมีโรงฆาสัตว 
  (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (6) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
  (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  (8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (9) เทศพาณิชย 
 

  เทศบาลเมืองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1) กิจการตามท่ีระบุไวในอํานาจหนาท่ีเทศบาลตําบล 
  (2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (3) ใหมีโรงฆาสัตว 
  (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
  (5) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
  (6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
  (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  (8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
 

  เทศบาลเมืองอาจทํากิจการ ดังตอไปนี้ 
  (1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
  (2) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
  (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
  (5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 
  (6) ใหมีการสาธารณูปการ 
  (7) จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 
  (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  (9) ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
  (10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  (11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
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  (12) เทศพาณิชย 
 

  เทศบาลนคร มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1) กิจการตามท่ีระบุไวในอํานาจหนาท่ีเทศบาลเมือง 
  (2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
  (3) กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 
  (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ  
       และสถานบริการอ่ืน 
  (5) จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
  (6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
  (7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
  (8) การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว 
 

  3.2.3 บทบาท อํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 

  องคการบริหารสวนตําบลเปนการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยมีมีอํานาจหนาท่ี
ในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 

  โครงสรางการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแบงออกเปน 2 ฝายไดแกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
หมูบานละสองคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล กรณี
ท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และใน
กรณีมีเพียงสองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูบานละสามคน 
  นายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 
 

  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
  (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ 
       สิ่งปฏิกูล 
  (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  (9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการดังตอไปนี้ 
  (1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
  (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
  (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
  (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
  (12) การทองเท่ียว 
  (13) การผังเมือง 
 
4. บทบาท หนาท่ี ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับจังหวัด 
 

 ในท่ีนี้ ไดทบทวน บทบาท อํานาจ หนาท่ี ของหนวยงานภูมิภาค ระดับจังหวัดท่ีเก่ียวของกับการ
สนับสนุนการดําเนินงานของอปท. ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หนวยงานหลักๆ ไดแก สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด  
 

4.1 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด13

1) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

 

2) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

3) กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
และมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

   บทบาท หนาท่ี ของ กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1) การสงเสริม สนับสนุน การปรับปรุงและพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ครัวเรือนหนวยงาน สถานท่ี และสถานประกอบการตางๆ ประกอบดวย  

                                                           
13 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 
2560.  จากhttp://www.songkhlachamber.org/index.php?file=page&op=law 
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(1) การพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในตลาดสดประเภทท่ี 1 ตามเกณฑ
มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

(2) การพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลอาหารในรานอาหารและแผงลอยจําหนาย
อาหาร ตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ( Clean Food Good 
Taste) 

(3) การพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลอาหารในรานอาหารและแผงลอยจําหนาย
อาหาร ตามเกณฑมาตรฐานเมนูชูสุขภาพ 

(4) การพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลอาหารในรานอาหาร ตามเกณฑมาตรฐาน
รานอาหาร 5 ดาว 

(5) การพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลอาหารในราน/แผงลอยจําหนายกวยเตี๋ยว ตาม
เกณฑมาตรฐานกวยเตี๋ยวอนามัย สงเสริมคนไทยสุขภาพดี 

(6) การพัฒนาสวมสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ (HAS) 
(7) การพัฒนาหนวยงาน สถานท่ี และสถานประกอบการตามเกณฑมาตรฐาน 

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy Work Place) 
(8) การพัฒนาสภาพการสุขาภิบาลครัวเรือน ตามเกณฑมาตรฐาน บานนาอยู คู

ครอบครัวไทย 

(9) การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑมาตรฐาน ศูนยเด็กเล็กนาอยู 
(10)  การพัฒนาระบบประปา ตามเกณฑมาตรฐานประปาดื่มได 
(11)  งานอนามัยเรือนจํา 

2) การพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางการดําเนินงานเมืองนาอยู
ดานสุขภาพประกอบดวย 

(1) ความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา 
(2) การจัดการของเสีย/สิ่งปฏิกูลชุมชน 
(3) งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
(4) การตรวจประเมินมาตรฐานครัวเรือน หนวยงาน สถานท่ี และสถาน

ประกอบการ ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละประเภท 
  3) การตรวจประเมินมาตรฐานครัวเรือน หนวยงาน สถานที่ และสถานประกอบการ  
      ตามมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละประเภท  
 

4.2 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานสงเสริมการปกรองทองถิ่นจังหวัด14

1) ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของกรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

2) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
อําเภอ 

3) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัดดานการกํากับดูแล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                                                           
14

 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย. อํานาจหนาท่ีสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด. คนเมื่อ 
23 ธันวาคม 2560. จากhttp://buriramlocal.go.th/public/authoritylocal/data/index/menu/218 
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4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย 

 4.3 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด15

1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน การจดทะเบียนเครื่องจักร วัตถุอันตราย 
กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมแรดีบุก กฎหมายน้ําบาดาล 

 

2) ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมปองกันปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโรงงาน การ
สงเสริมตรวจสอบการใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรม
ในชนบท 

3) งานใหบริการและคาปรึกษาเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานขอมูลการ
สงเสริมการลงทุน 

 

 4.4 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด16

  1) จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดรวมท้ังติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
  2) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวน กฎหมายวาดวยสวนปา 
กฎหมายวาดวยเลื่อย โซยนต กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
  3) เฝาระวัง ตรวจสอบ กํากับ   ดูแล  สงเสริม  เผยแพร  บํารุงรักษา  และระบบเตือนภัย
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําระดับจังหวัด  รวมท้ังประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  4) กํากับ ดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาลและกิจการ
ประปา 
  5) สงเสริม เผยแพร และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

 

  6) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

 4. 5 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด17

  1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงสัตว กฎหมายวา
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวย สถานพยาบาลสัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา 
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของภายในจังหวัด 

 

                                                           
15

 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. ภารกิจนโยบาย และโครงสรางของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2560.  
จาก http:// library.dip.go.th/multim6/ebook/Q%20กสอ5%20ค8.9.pdf 
16 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี. ภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน. คนเมื่อ 23 
ธันวาคม 2560.  จาก https://www.lopburi-mnre.org/.../ภารกิจและหนาท่ีรับผิดชอบ 
17 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก. (2556). ภารกิจ และหนาท่ีรับผิดชอบ. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2560.  จาก http://pvlo-
tak.dld.go.th/index.php/th/2013-12-19-02-27-23 
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  2) ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาพสัตว การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว
ภายในจังหวัด 
  3) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประยุกต และถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการปศุสัตวภายใน
จังหวัด 
  4) กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
  5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

 4.6 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด18

 เปนตัวแทนกรมในสวนภูมิภาค มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวาง และจัดทําผังตาง ๆ ตามท่ีกรม
มอบหมาย หรือท่ีจังหวัดหรือ ทองถ่ินรองขอดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม เสริมสรางความ
เขาใจ และ สรางสํานึกดานการผังเมืองและการ โยธาธิการ กํากับติดตามสภาพ ระบบบริการพ้ืนฐานการ
เปลี่ยน แปลงการใชประโยชนท่ีดิน และผลกระทบดานการผังเมืองใหคํา ปรึกษาและแกไขปญหาดาน
วิศวกรรม สถาปตยกรรม โครงขายพัฒนาเมืองท่ีเชื่อมโยงกับโครงสรางพ้ืนฐาน ใหบริการดานชางในการสํารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และกําหนดราคากลาง ตรวจสอบ รับรองการใชแบบแปลนผังใน การกํา
สราง ตรวจสอบความม่ันคง แข็งแรง และประเมินราคาทรัพยสิน อาคารราชการ ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการการอุทธรณ ตาม กฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคาร คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ตามกฏหมาย
วาดวยการผังเมือง คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต โรงมหรสพ รวมท้ังกํากับดูแลดําเนินการรองขอของเจา
พนักงาน ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับ กฎหมายท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพย ของประชาชนและสาธารณชน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตาม กฎหมาย 

 

 

 4.7 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด19

   1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจแรงงานท่ัวไป แรงงานนอกระบบ แรงงานหญิงและแรงงาน 
   2) เด็กสงเสริมความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน 
   3) ประมวล สรุปสภาพการทํางาน/สภาพการใชแรงงานภายในจังหวัด เพ่ือประกอบการ 
พัฒนามาตรฐานการคุมครองแรงงาน  
   4) สงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถและคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก 
   5) พิจารณาวินิจฉัยและยุติขอรองทุกข 
   6) ควบคุม ดูแลใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย รวมท้ังชวยเหลือดานอรรถค ดี
แรงงานแกลูกจาง 
   7) เปน "ศูนยขอมูลแรงงานสตรีและเด็ก" ของจังหวัด  
   8) อบรม/ประชุม/สัมมนา ใหคําปรึกษา/แนะนํา ตอบขอหารือเก่ียวกับกฎหมายคุมครอง
แรงงาน 

  

 

                                                           
18สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา. หนาท่ีภารกิจสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2560.  
จาก http://www.yotasongkhla.go.th/content/mission 
19สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตรัง. (2560).  อํานาจหนาท่ี. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2560.จาก 
http://trang.labour.go.th/index.php/2017-03-15-02-58-17 
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 4.8 บทบาท หนาท่ี ของสํานักงานเกษตรจังหวัด20

   1) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน 
   2) สงเสริมและประสานถายทอดความรูดานการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุ
สัตว 
   3) กํากับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

  

  4) ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
5. การถายโอนภารกิจตามกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ใหกับระดับจังหวัดและทองถิ่น 

 

5.1 การถายโอนภารกิจการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหกับระดับ
จงัหวัด21

1) กรุงเทพมหานครมีหนวยงานในสังกัดดานสิ่งแวดลอมท่ีมีความพรอมในการดําเนินการ  
(สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร )ใหพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคารการ
จัดสรรท่ีดินและบริการชุมชนทุกขนาด 

 
 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ .ศ. 2535 สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (สผ.) โดยสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ได
ดําเนินการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  (รายงาน EIA) มาเปนเวลามากกวา  20 ปและ
พบวาในระยะเวลา  5 ปท่ีผานมาโครงการพัฒนาดานอาคารการจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชนมีแนวโนมเพ่ิม
มากข้ึนอยางรวดเร็วและเปนประเภทโครงการท่ีเสนอรายงาน  EIA ใหสผ .พิจารณาจํานวนมากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับโครงการประเภทอ่ืนโดยการพัฒนาโครงการดานอาคารการจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชนสวน
ใหญอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดท่ีเปนเมืองใหญหรือเปนแหลงทองเท่ียวซ่ึงจากการ
พิจารณารายงาน  EIA ของโครงการประเภทดังกลาว  สผ. พบวากิจกรรมการดําเนินโครงการมีลักษณะของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนคลายคลึงกันและมีวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมท้ังมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไมยุงยาก
ซับซอนซ่ึงการเสนอรายงาน  EIA ใหหนวยงานสวนกลางพิจารณาเพียงท่ีเดียวอาจเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานประกอบกับการพิจารณาท่ีสวนกลางอาจไมไดรับทราบขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 

ดังนั้น สผ.ไดเสนอเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชนระดับจังหวัดตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (กก .วล.)ในการประชุมครั้งท่ี  2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2557 ซ่ึงกก.วล.มีมติเห็นชอบสรุปได
ดังนี้ 

2)  จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม 7 จังหวัด (ชลบุรีภูเก็ตประจวบคีรีขันธเพชรบุรี
กระบี่พังงาและสุราษฎรธานี)ซ่ึงมีคณะกรรมการผูชํานาญการทําหนาท่ีพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (IEE) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) อยูแลวจะใหอํานาจหนาท่ีเพ่ิมเติม 

                                                           
20อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเกษตรจังหวัด. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2560.  จาก http://www.rayong.doae.go.th/jobl.pdf 
21

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. วารสารขาว 
สผ. หมวดการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ปท่ี 16 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2557. 
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 ในการพิจารณารายงาน EIA ดานอาคารการจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชนเฉพาะโครงการ
ท่ีไมใชอาคารสูง (อาคารสูงไมเกิน 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ (อาคารพ้ืนท่ีไมเกิน 10,000 ตาราง
เมตร)  

3)  ใหจังหวัดท่ีเหลือพิจารณาเตรียมความพรอมสําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคารการจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชน
ระดับจังหวัดไวลวงหนา 

โดย สผ. ไดจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ระดับจังหวัด ในชวงเดือนมีนาคม  
2558และไดจัดสงรายงาน EIA ดานอาคารการจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชนฯใหผูชํานาญการฯ ระดับจังหวัด
พิจารณา รวมท้ังจะไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ดาน
อาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ใหกับหนวยงานระดับจังหวัด ตอไป 

นอกจากนี้ สผ. ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน ตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
ดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดแก จังหวัดตาก 
มุกดาหาร สระแกว สงขลา ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส โดยไดจัดการ
อบรมเรื่อง “แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอุตสาหกรรมและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”เพ่ือเสริมสรางความพรอมและใหเกิดความเขาใจท่ี
ถูกตองในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค
ท่ีสนับสนุน ใหแกฝายเลขานุการฯ และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ระหวาง
วันท่ี 7-8 กรกฎาคม 255922

                                                           
22

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. เอกสารประกอบการอบรม 

เรื่อง “แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน 

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

 
 

5.2 การถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

กระทรวงอุตสาหกรรมภายใตแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  ไดกําหนดภารกิจท่ีตองถายโอนตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 5 ภารกิจ ดังนี้ 
  

1) การกํากับดูแลโรงงาน  จําพวกท่ี  1 
2) การรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน  จําพวกที่  2 
3) การกํากับดูแลโรงงาน  จําพวกท่ี  3 
4) การตรวจสอบกรณีโรงงานกอเหตุเดือดรอนรําคาญ 
5) การอนุญาตใหตั้งโรงงาน  จําพวกท่ี  3 
 

สําหรับหนวยงานผูรับผิดชอบไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม    สํานักงานปลัดกระทรวง 
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อุตสาหกรรม  และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด  โดยไดกําหนดระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตป  
พ.ศ.  2546  – 2553   ซ่ึงในชวงแรกของการถายโอนภารกิจ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด  ไดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในการใหความชวยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะทํา
หนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนในเชิงนโยบายและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานถายโอนภารกิจ  
ตลอดไปจนกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง23

6. การวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุขและคณะ (2541) 24

 

 ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการดําเนินงาน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใชการสนทนา
กลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอจากคปสอ.ท่ีประสบความสําเร็จและคปสอ.ท่ัวไป 
คปสอ.ท่ีประสบความสําเร็จพิจารณาคัดเลือกจากคปสอ.ท่ีไดรับรางวัลคปสอ.ดีเดนระดับเขตจากการประกวด
ของกระทรวงสาธารณสุขในปพ.ศ.2538 สวนคปสอ.ท่ัวไปพิจารณาสุมจากจังหวัดท่ีไมมีอําเภอท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนคปสอ.ดีเดนระดับเขตในระหวางปงบประมาณ 2534-2538 โดยคัดเลือกมาเขตละ 1 แหงผล
การศึกษาพบวา โดยรวมความคิดเห็นและทัศนคติของผูอํา นวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ท้ังจากคปสอ.ดีเดนและคปสอ.ท่ัวไปไมแตกตางกัน แตความคิดเห็นและทัศนคติของผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชนจะแตกตางจากสาธารณสุขอําเภออยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดในการบริหารงานในระบบ
ราชการ คปสอ.ดีเดนมักจะมีความคิดริเริ่มท่ีจะใชรูปแบบการบริหารจัดการใหมๆ ท่ีเนนการมีสวนรวมเพ่ือทํา 
ใหการประสานงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยกิจกรรมรวมกันสวนใหญคือการพัฒนา
สถานีอนามัย แตก็ไมละเลยกิจกรรมทางสังคมเพ่ือสรางความสามัคคีรวมกัน เพราะความสัมพันธท่ีดีระหวาง
หนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารของท้ังสองหนวยงานจะชวยทํา ใหการประสานงานมีความคลองตัวมาก
ข้ึน บทบาทของคปสอ.ท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุข
อําเภอมากท่ีสุดคือ บทบาทในการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ี ซ่ึงมักเปนบทบาทในทางเดียวคือ 
ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและกรรมการท่ีมาจากรพ.มีสิทธิพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ี
สถานีอนามัย นโยบายของจังหวัดท่ีเนนคปสอ.เสมือนเปนตัวแทนหนวยงานสาธารณสุขระดับอําเภอ สนับสนุน
ทรัพยากรคปสอ.ในการดํา เนินงาน จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีมีสวนทําใหคปสอ.ประสบความสําเร็จใน
การดําเนินงานได 

 จรวยพร ศรีศศลักษณ และ สุภาวดี นุชรินทร (2553)25

คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือการดําเนินงานดานสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยการสํารวจเรงดวน 
(quick survey) เก่ียวกับองคประกอบ บทบาทหนาท่ี และการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความ

 ไดสํารวจสถานการณการดําเนินงานของ 
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กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวง เรื่อง การถายโอนภารกิจตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535. 2551. 
24

พงษพิสุทธ์ิ จงอุดมสุข, สิทธิกร สองคําชุม, กาญจนสิริ เสรีรัตนาคร, มลุลี แสนใจ, สายพันธ พ่ึงพระคุมครอง. รายงาน
การศึกษา “ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการดําเนินงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.)” 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2541. 
25

จรวยพร ศรีศศลักษณ และ สุภาวดี นุชรินทร.  รายงานการศึกษา“การสํารวจสถานการณการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือการดําเนินงานดานสาธารณสุขระดับจังหวัด”. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553. 
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รวมมือการดําเนินงานดานสาธารณสุขระดับจังหวัดท้ัง 26 จังหวัดระยะเวลาการศึกษา 1 เดือน ตั้งแต 1  – 31 
ตุลาคม 2553 โดยใชแบบสอบถามเพ่ือสํารวจการดําเนินงานและการสัมภาษณ ตลอดจนใชขอมูลทุติยภูมิจาก
รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือการดําเนินงานดานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ของแตละจังหวัด และรายงานประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานของ 26จังหวัดท่ีจัดโดยสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี 24 สงิหาคม 2553ผลการศึกษา พบวาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความ
รวมมือการดําเนินงานดานสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยให นพ.สสจ. มอบหมายเจาหนาท่ีเปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ และแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของในฝายสาธารณสุขคัดเลือกผูแทนเปนกรรมการ รวมท้ังใหมีการ
สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะอนุกรรมการ โดยบทบาทคณะอนุกรรมการมีหนาท่ีประสาน
ความรวมมือ เพ่ือใหการกระจายอํานาจขับเคลื่อนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด และคนหานวัตกรรมการกระจายอํานาจใหกับ อบจ. ใหเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี โดยใหรายงาน
ภายใน 6 เดือน หากไมแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน 12 เดือน การมีคําสั่งแตงคณะอนุกรรมการ
ประสานความรวมมือการดําเนินงานดานสาธารณสุขระดับจังหวัด ดังกลาวมีการดําเนินงานตามคําสั่งอยาง
จริงจังเพียงจังหวัดเดียวคือ จังหวัดนานขอเสนอสําหรับการดําเนินการในระยะตอไป ไดแก 1)ควรจํากัดการ
ดําเนินงานดังกลาวในพ้ืนท่ีนํารองท่ีมีความพรอมเพียง 5-10 จังหวัดเพ่ือสะสมประสบการณและความสําเร็จ 
ซ่ึงจะทําใหผูเก่ียวของเกิดความม่ันใจวา การกระจายอํานาจไดสงผลทําใหประชาชนไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจริง 
2)ควรขยายระยะเวลาคนหานวัตกรรม โดยใหแตละคณะอนุกรรมการฯของแตละจังหวัด กําหนดกรอบเวลา
ตามความเหมาะสม แตไมเกินระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหมีเวลาสังเคราะหขอเสนอท้ังหมดเสนอปรับแผนการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพระยะตอไป และควรพัฒนาใหมีกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรอยางเพียงพอ 3)ควรบรรจุวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ลงใน
ขอบัญญัติงบประมาณของ อบจ. เพ่ือใหมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการเพ่ือความยั่งยืน 4)กระทรวง
สาธารณสุขตองมีความจริงจังกับการดําเนินเก่ียวกับการกระจายอํานาจมากกวาท่ีเปนอยูหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังกระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สกถ. อปท.เลือกจังหวัดจํานวนหนึ่งเปนพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการระดับจังหวัด แลวรวมมือกันอยางจริงจังในการดําเนินการในลักษณะนํารอง ยึดประโยชนประชาชน
เปนศูนยกลาง แลวปฏิบัติการรวมกัน 1-2 ปเปนอยางนอย จากนั้นสรุปผลเพ่ือปรับสูระยะตอไป 
 

 อัญชิสา อยูสบาย และคณะ (2555) 26

                                                           
26อัญชิสา อยูสบาย, ชอทิพย บรมธนรัตน, วรางคณา จันทรคง. รายงานการศึกษา “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอางทอง”. วิทยานิพนธหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2555. 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอางทอง โดยศึกษาในกลุมประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดอางทอง 
จานวน 76 แหง ๆ ละ 2 คน รวม จานวนทั้งหมด 152 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม พบวา (1) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจและปจจัยคาจุน อยูในระดับสูง สวนการรับรูบทบาทหนาที่ในภาพรวม
และรายดานท้ัง 3 ดานไดแก ดานการสรางความรวมมือดานการบริหารจัดการ ดานการเชื่อมตอกับหนวยงาน
องคกรเครือขาย และดานการสนับสนุนทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง (2) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีใน
ภาพรวม และรายดานท้ัง 3 ดาน อยู ในระดับปานกลาง (3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานดานการ
บริหารจัดการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( p<0.001) คือ แรงจูงใจในภาพรวมและการรับรูบทบาทในภาพรวม 
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และ (4) ปญหาและอุปสรรคคือ คณะกรรมการบริหารมีหลายบทบาทจึงไมสามารถเขาประชุมได และขาด
ความรูดานการบริหารจัดการ  
 

 ธนวัฒน  แปงใจ ( 2558)27

 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการบริหารงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ใน 4 ดาน คือ ดานบริหาร
จัดการงบประมาณ ดานบริหารจัดการบุคลากร ดานวัสดุ อุปกรณ และดานบริหารจัดการโครงสราง โดยการ
ใชแบบสอบถามในนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 11 จํานวน 
43 คนพบวา ดานการบริหารจัดการดานการจัดโครงสรางการบริหาร กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ดวยอยางยิ่ง เนื่องจากปจจุบันสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบหลาย 
อําเภอ เกินขีดความสามารถของพ้ืนท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ควรมีการ
ปรับปรุงการรับผิดชอบของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาใหมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1-2 
อําเภอ หากมีการเปลี่ยนแปลงควรใหมีการเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
เพ่ือใหเปนราชการสวนภูมิภาค และเปนนิติบุคคล ทําใหการบริหารจัดการมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
ดานงบประมาณในการบริหารงานสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ควรข้ึนอยูกับขนาด
และพ้ืนท่ี จํานวนประชากร รับผิดชอบ อยูในระดับเห็นดวย เนื่องจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสาขา รับผิดชอบหลายอําเภอ บางพ้ืนท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบหางไกลกัน และเดินทางยากลําบาก อีกท้ัง
หากเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบหลาย ๆ อําเภอทําใหไมสามารถเกิดความคลองตัวในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยและรายงานสถานการณไดทันทวงที ประกอบกับมีงบประมาณในการบริหารงานในวงเงินจํากัด 
และไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร สําหรับ
ความสําเร็จดานวัสดุ อุปกรณ อยูในระดับเห็นดวย เนื่องจากเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ของ
สํานักงานปองปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ท่ีมีอยูในปจจุบัน อาจไมเพียงพอในกรณีเกิด
สถานการณอุทกภัยรุนแรงเปนวงกวาง ซ่ึงจะไมสามารถชวยเหลือผูประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
สวนปจจัยท่ีมีผลกระทบความสําเร็จดานบุคลากร อยูในระดับไมแนใจ เนื่องจากปจจุบันขาราชการในสังกัด
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ไดกําหนดกรอบไวในอัตราสวนสํานักงานละ 5-7 คน 
แตในปจจุบันเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีไมครบตาม
กรอบท่ีกําหนดไว ประกอบกับเปนขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม จึงทําใหยังขาดความรูในระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประสบการณในการชวยเหลือประชาชน ท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
                                                           
27ธนวัฒนแปงใจ. รายงานการศุกษา“ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จในการบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา”. รายงานการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุนท่ี 11ระหวางวันท่ี 7 มกราคม – 9 เมษายน 2558. วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั, 2558. 
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7. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
 การศึกษานี้ไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การวิเคราะหขอมลู 
 

- แบบสอบถาม วิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา 
- ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธี
วิเคราะหเน้ือหา (Content 
and Thematic Analysis) 
- วิเคราะหเอกสาร รายงาน
การประชุมและผลการ
ดําเนินงาน ของ อสธจ. 
 

กลุมศึกษา เคร่ืองมือ และวิธีการเก็บขอมูล 

• แบบสอบถาม กลุมตวัอยาง คอื  อสธจ. 
ประกอบดวย 

- อัยการจังหวัด   
- ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
- อุตสาหกรรมจังหวัด  
- ผอ.ทสจ. 
- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด   
- สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด   
- เกษตรจงัหวัด   
- ปศุสัตวจังหวัด  
- ประมงจังหวัด  
- ทองถ่ินจังหวัด   
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
- นายกเทศมนตรีท่ีเปนผูแทนของ
นายกเทศมนตรีในจังหวัด   
- นายกอบต.ท่ีเปนผูแทนของนายกอบต.ใน
จังหวัด   
- ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
- ประธานหอการคาจังหวัด  
- ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   
- หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 - ผูรับผิดชอบงานกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

• แนวทางการสมัภาษณเจาะลกึ
ดําเนินการสัมภาษณโดยนักวิจัย 

- ผูวาราชการจังหวัด  
- ฝายเลขาฯ ไดแก เลขาฯ และผูชวยเลขาฯ 

• แนวทางการประชมุปรึกษาหารือ 

จัดการประชุมในพ้ืนท่ีศึกษาโดยนักวิจัย
รวมกับ จนท.ของสสจ. 

- ผูมีสวนไดเสียจากมติท่ีประชุมฯ 

• เกบ็รวบรวม ขอมูลรายงานการประชุม
และผลการดาํเนินงานของ อสธจ.โดย 
เจาหนาท่ี สสจ. 

 

 

 

ปจจัยท่ีทําการศึกษา 

1. ความรู ความเขาใจในบทบาท 
อํานาจหนาท่ีของ อสธจ. 
2. การสนับสนุนดานวิชาการจาก
หนวยงานระดบัเขตและสวนกลาง 
3. การสนับสนุนในเชิงนโยบายและ
งบประมาณจากหนวยงานระดับตางๆ
ในการดาํเนินงานของอสธจ. 
4. ความสอดคลองของบทบาทอํานาจ
หนาท่ีของอสธจ.ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข กับบทบาทอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานตนสังกัดขององคคณะฯ
หรือผูแทนในองคคณะฯ 
5. ระบบและกลไกการดาํเนินงาน
ของอสธจ. 
6. การผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามการปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุม 
7. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของอสธจ.และวิธีการแกไขปญหา 
8.บทบาทอันพึงประสงคของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(คสธจ.) ท่ี คสธจ.ตองการหรือ
คาดหวัง 
 

 

 

 

 

ขอเสนอตอแนวทางการ
ขับเคลื่อน คสธจ. 

 

- รปูแบบ และปจจัย
ความสําเร็จตอการ
ดําเนินการของคสธจ. 
- รปูแบบ วิธีการสนับสนุน 
และสิง่สนับสนุน                
- บทบาทอันพึงประสงค

 

แนวทางการขับเคลื่อน 

คณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด 

(คสธจ.) 
เคร่ืองมือเก็บขอมูล 

1. แบบสอบถาม 
2. แนวทางการสัมภาษณเจาะลึก 
3. แนวทางการประชุมปรึกษาหารือ 
(โดยพัฒนาจากการทบทวนเอกสารท่ี
เก่ียวของ การตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญ การนําไปทดลองใชและ
ปรับปรุงแกไขเครื่องมือ) 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
1. รูปแบบการศึกษา 
 

  การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ นํามาวิเคราะหเพ่ือใหไดแนวทาง การขับเคลื่อน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  2.1 ประชากร ไดแก อสทจ. 77 จังหวัด 
 

  2.2 กลุมตัวอยาง  ประกอบดวย อสธจ. ท่ีมีสัมฤทธิผลสูง เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัดและ 
อสธจ. จังหวัดท่ีไมใชจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานมีสัมฤทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด (ตามโครง
รางการวิจัย ไดกําหนดไวเปน กลุมตัวอยาง อสธจ. ท่ีมีสัมฤทธิผลต่ํา เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด  แตเม่ือ
นักวิจัยไดประสานงานกับศูนยอนามัยเขต ท้ัง 12 เขต แลว พบวา จากผลการติดตามการดําเนินงานของ 
อสธจ. โดยศูนยอนามัยเขตท่ี 1-12  ไมสามารถ จะระบุไดวา จังหวัดใดมีผลการดําเนินงาน ของ อสธจ.  มี
สัมฤทธิผลต่ํา  เนื่องจากมีบริบทและขอจํากัดท่ีแตกตางกัน ดังนั้นนักวิจัยจากศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
จึงไดเก็บรวบรวมขอมูล จากรายงานการประชุม ของจังหวัดท่ีไมใชจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานมีสัมฤทธิผลสูง  
เขตละ 1 จังหวัด)  
   วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
    - กลุมอสธจ. ท่ีมีสัมฤทธิผลสูง เขตละ 1 จังหวัด  โดยมีกระบวนการและเกณฑใน
การคัดเขา (Inclusion Criteria) ดังนี้ 

1) ศูนยอนามัยท่ี 1-12 ทําการคัดเลือก อสธจ. ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1 จังหวัด/ศูนย 
โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้  
(1) มีผลการดําเนินงานเดนชัดเปนรูปธรรม ประกอบดวย 

- มีแผนการจัดการประชุม และจัดการประชุม อสธจ.อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 
- มีการรายงานผลการประชุมและการติดตามมติท่ีประชุม ตอคณะกรรมการ  
  สาธารณสุข 
- ในวาระการประชุม มีการกําหนดวาระการติดตามการนํามติท่ีประชุมไป  
  ปฏิบัติ 
- มีการจัดเตรียมเอกสารนําเขาสูท่ีประชุมอยางครบถวน 
- จํานวนองคคณะท่ีเขารวมประชุม มีความครบถวน หรือมีจํานวนผูไมมา 
  ประชุมเพียงสวนนอย  

(2) มีกระบวนการดําเนินงานขับเคลื่อนอสธจ. สูความสําเร็จเปนรูปธรรม 
(3) มีกลวิธี/กลยุทธสรางความรวมมือภาคีเครือขายและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ 
    ขับเคลื่อน อสธจ.ไดดี 
(4) มีมติ/ขอเสนอตอการพัฒนาในการขยายผล/ตอยอดการดําเนินงาน  
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2) ศูนยสงรายชื่อ อสธจ. ท่ีศูนยทําการคัดเลือก ให ศูนยบริหารกฎหมาย พรอมขอมูล
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ (1) – (4) ประกอบเพ่ือใหสวนกลางพิจารณาคัดเลือก  

3) สวนกลางพิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหเปนตัวอยางในการศึกษา 
จากกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางอสธจ. ท่ีมีสัมฤทธิผลสูง ขางตน ไดกลุมตัวอยาง คือ 

อสธจ. 12 จังหวัด จําแนกตามเขตสุขภาพ ดังตารางท่ี 1 
 

ในการศึกษานี้ไดแบงกลุมตัวอยางอสธจ. ท่ีมีสัมฤทธิผลสูง เพ่ือเก็บขอมูลดวยวิธีการท้ังเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
   (1) กลุมตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามไดแก องคคณะของ อสธจ. จังหวัด
ละ 20 คน จํานวน 12 จังหวัด รวม 240 คน  ดําเนินการเก็บขอมูลโดยนักวิจัย และเจาหนาท่ีของ สสจ. โดย
นักวิจัยไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามใหเกิดความเขาใจตรงกัน  เม่ือดําเนินการเก็บ
ขอมูล สามรถเก็บขอมูลแบบสอบถามไดท้ังหมด 234 คน เนื่องจากในบางจังหวัด มี อสธจ. จากผูทรงคุณวุฒิ
บางทานหมดวาระ ยังไมไดมีการแตงตั้งใหม และ อสธจ.บางทานพ่ึงยายมาปฎิบัติงานในจังหวัดนั้น จึงไมขอ
ตอบแบบสอบถาม  
   (2) ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) สําหรับการสัมภาษณเจาะลึก ไดแก ผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูแทน  เลขานุการอสธจ.(นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน)  และผูชวยเลขา นุการอสธจ. 
(หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย) จังหวัดละ 3 คน จํานวน 12 จังหวัด รวม 36 คน 
    (3) ผูเขารวมในการประชุมปรึกษาหารือ (Consultation Meeting) ไดแก องคคณะ
ของ อสธจ. และผูมีสวนไดเสียจากมติท่ีประชุม ไดแก  ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนชุมชน 
ผูแทนจากโรงพยาบาล รวม 270 คน 
   โดยเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1)  รูปแบบการดําเนินงาน และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
  2)  การดําเนินการตาม  บทบาท อํานาจหนาท่ีขององคคณะในคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
  3) ความคาดหวังตอบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ของผูมีสวน  
ไดเสียและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน 3 มิติ ไดแก  

   3.1) มิติอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  
    3.2)  มิติอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายขององคประกอบหรือผูแทนในองค
คณะฯ ท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) 
    3.3)  มิติเชิงการจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี  
 
  - กลุมตัวอยาง อสธจ. ท่ี มีสัมฤทธิผลต่ํา เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด  เม่ือไดประสาน
ศูนยอนามัยเขต ท้ัง 12 เขต แลว พบวา จากผลการติดตามการดําเนินงานของ อสธจ. โดยศูนยอนามัยเขตท่ี 
1-12 ไมสามารถ จะระบุไดวา จังหวัดใดมีผลการดําเนินงาน ของ อสธจ.  มีสัมฤทธิผลต่ํา   ดังนั้นนักวิจัยจาก
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข จึงได เก็บรวบรวมขอมูล จาก ผลการดําเนินงานและ รายงานการประชุม ของ
จังหวัดท่ีไมใชจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานมีสัมฤทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัด โดย นํารายงาน
การประชุม อสธจ. ระหวางป พ.ศ. 2558-2559 มาวิเคราะห 
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 ตารางที่ 1 พ้ืนท่ีศึกษา จํานวนผูตอบแบบสอบถามและผูเขารวมประชุมปรึกษาหารือ 
   

เขตสุขภาพ
ท่ี 

จงัหวัด 
ท่ีเก็บขอมูล 

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

จํานวนผูเขารวม 
ประชุมปรึกษาหารือ (คน) 

วันท่ี 
จัดการประชุม 

1 เชียงราย 21 27 24 กค. 2560 
2 อุตรดิตถ 20 24 22 สค. 2560 
3 กําแพงเพชร 20 25   9 สค. 2560 
4 อางทอง 21 22 17 กค. 2560 
5 สมุทรสงคราม 20 22 12 กค. 2560 
6 ปราจีนบุรี 20 23    8 มิย. 2560 
7 รอยเอ็ด 19 22 16 มิย. 2560 
8 สกลนคร 18 20 22 มิย. 2560 
9 สุรินทร 19 22 14 กค. 2560 
10 ยโสธร 20 20 6 กค. 2560 
11 ภูเก็ต 18 22 27 กค. 2560 
12 สตูล 18 21 28 มิย. 2560 

                   รวม 234 270  
 
3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 

  3.1 เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม 
3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก แนวทางการสัมภาษณเจาะลึก  

(In-depth Interview Guideline) และแนวทางการประชุมปรึกษาหารือ (Consultation Meeting 
Guideline) 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใชกระบวนการ ดังนี้ 

1) เม่ือผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือวิจัยแลว จะไดมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดย จัดสงเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซ่ึงประกอบดวย 
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงในดานอนามัยสิ่งแวดลอม 1 ทาน ดานพรบ.การ
สาธารณสุข 1 ทาน และดานการสนับสนุนการดําเนินงานของอสธจ. 1 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ  

2) ผูวิจัยปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
3) ผูวิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใช และปรับปรุงแกไข 
โดยเครื่องมือขางตน ใชสําหรับเก็บขอมูลจาก อสธจ. ท่ีมีสัมฤทธิผลสูง จํานวน 12 จังหวัด 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา สวนขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห
โดยการวิเคราะห รวบรวม สรุปประเด็นสําคัญจากผลการประชุม และใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content and 
Thematic Analysis) 
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5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

5.1  ศึกษาทบทวน รวบรวมขอมูลเอกสารวิชาการ กฎหมาย เชน ความสําคัญและ 
เจตนารมณของการจัดใหมีกลไกคณะกรรมการสาธารณสุข อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ขอมูลการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุข และอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดการ
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม การออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติ คําแนะนําดานวิชาการ การขับเคลื่อนการ
บังคับใชกฎหมาย รวมถึงมิติดานการสงเสริมสุขภาพฯลฯและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

5.2 จัดทํา โครงรางการศึกษาฯ ( Proposal) และสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณเจาะลึก และแนวทางการประชุมปรึกษาหารือ 

5.3 เสนอคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  และไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 หนังสือรับรอง 
เลขท่ี HE 602132 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)  

5.4 ทดลองใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณเจาะลึก และ
ปรับปรุงเครื่องมือเก็บขอมูล 

5.5 เก็บรวบรวมขอมูลจากคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ท่ีมีประสิทธิผลสูง  จํานวน 12 
คณะ ไดแก จังหวัดเชียงราย  อุตรดิตถ  กําแพงเพชร  สุรินทร  สกลนคร  รอยเอ็ด   ยโสธร   ปราจีนบุรี  
สมุทรสงคราม  อางทอง ภูเก็ต  และสตูล   
 

                รายละเอียดการแจกแบบสอบถามและการรับแบบสอบถามคืน มีข้ันตอน ดังนี้ 
1) เจาหนาท่ีของกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(ซ่ึงผูวิจัยไดทําหนังสือประสานขอความรวมมือมายัง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดใหเปน
ผูชวยประสานงานเก็บรวบรวมแบบสอบถาม) นําแบบสอบถามไปแจกท่ีหนวยงานของผูตอบ
แบบสอบถามโดยทําการชี้แจงดวยวาจาตามแบบชี้แจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 

2) เจาหนาท่ีของกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เก็บแบบสอบถามคืน เม่ือครบถวนแลว จัดสงมาใหผูวิจัย หรือมอบใหกับผูวิจัยในวันท่ีจะ
จัดการประชุมปรึกษาหารือ  
 

      กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร สําหรับการสัมภาษณเจาะลึก มีข้ันตอนดังนี้  
1) ผูวิจัยจัดทําหนังสือราชการจากคณะสาธารณสุขศาสตร ถึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) ในพ้ืนท่ีศึกษา ขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและขออนุญาตสัมภาษณเจาะลึก 
นายแพทยสสจ. และหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย (เลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด)  โดยมีสิ่งท่ีสงมาดวย ไดแก โครงการ
วิจัยฯ คําชี้แจงสําหรับผูใหการสัมภาษณเจาะลึก และแนวทางการสัมภาษณเจาะลึก 

2) ผูวิจัยทําหนังสือราชการจากคณะสาธารณสุขศาสตร ถึงผูวาราชการจังหวัด ขออนุญาต
สัมภาษณเจาะลึก โดยมีสิ่งท่ีสงมาดวย ไดแก โครงการวิจัยฯ คําชี้แจงสําหรับผูใหการ
สัมภาษณเจาะลึก และแนวทางการสัมภาษณเจาะลึก โดยขอใหเจาหนาท่ีกลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอมฯ ของ สสจ. เปนผูประสานงานนัดหมาย วัน เวลาสัมภาษณ  
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3) เม่ือไดวันนัดหมาย สําหรับการสัมภาษณแลว ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณเจาะลึก โดยอธิบาย
คําชี้แจงสําหรับผูใหการสัมภาษณเจาะลึกจนชัดเจน แลวเริ่มการสัมภาษณเจาะลึก โดยมี
ผูชวยวิจัยบันทึกเสียงและจดบันทึก  
 

5.6 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการประชุม และผลการดําเนินงาน ของอสธจ. ท้ัง อสธจ. ท่ี
มีประสิทธิผลสูง 12 จังหวัด และ อสธจ. ท่ีมีประสิทธิผลต่ํา 12 จังหวัด 

5.7 รวบรวม วิเคราะหขอมูลและจัดทํารางรายงานผลการศึกษาฯ 
5.8 สรุปผลและจัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 

 
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  

ดําเนินการระหวาง เดือนเมษายน–ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน 
 
7. สถานท่ีเก็บขอมูล  
 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ท่ีมีประสิทธิผลสูง จํานวน 12 คณะ (ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย
อนามัยท่ี 1 – 12 กรมอนามัย) ไดแก  จังหวัดเชียงราย  อุตรดิตถ  กําแพงเพชร  สุรินทร  สกลนคร  รอยเอ็ด  
ยโสธร   ปราจีนบุรี  สมุทรสงคราม   อางทอง ภูเก็ต  และสตูล  ซ่ึงเปน อสธจ. ท่ีไดผานการคัดเลือกใหเปน
ตัวอยางโดยเกณฑการคัดเขาท่ีไดกลาวไวเบื้องตน 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา 
 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ในครั้งนี้ ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ จาก
องคคณะของคณะอนกุรรมการสาธารณสขุจงัหวดั (อสธจ.) ฝายเลขานุการ  ไดแก เลขา นุการ  และ
ผูชวยเลขา นุการอสธจ.  และผูมีสวนไดเสียจากมติท่ีประชุมฯ ไดแก  ผูแทนจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชน และโรงพยาบาล เพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะห รูปแบบ ปจจัยความสําเร็จ บทบาทอันพึงประสงค 
และแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี  ผล
การศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ขอมูลท่ัวไปของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
2. ความรูของอสธจ. เก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของอสธจ.  
3. รูปแบบการดําเนินงานของอสธจ. 
4. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ. 
5. ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของอสธจ. 
6. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 
7. บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   
 

1. ขอมูลท่ัวไปของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 

 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนองคคณะอสธจ. ของจังหวัดท่ีมีผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา ตั้งแต ป พ.ศ.2557-2559 มีประสิทธิภาพสูง จาก 12 จังหวัด  จํานวน 234 คน ผลการ
รวบรวมวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 67.5 เปนเพศชาย อายุ สวนใหญรอยละ 
54.2 มีอายุระหวาง 51-60 ป ระดับการศึกษาสูงสุด สวนใหญรอยละ 55.9 จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
รองลงมารอยละ 41.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และรอยละ 2.9 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

 อสธจ. กลุมตัวอยาง สวนใหญรอยละ 35.4 มีประสบการการปฏิบัติงาน ระหวาง 21-30 ป รองลงมา
รอยละ 28.6 มีประสบการการปฏิบัติงาน มากกวา 30 ป รอยละ 20.5 มีประสบการการปฏิบัติงาน ระหวาง 
11-20 ป และรอยละ 14.5 มีประสบการการปฏิบัติงาน ระหวาง 5-10 ป สวนประสบการณการปฏิบัติงานใน 
อสธจ. (เริ่มมีอสธจ.ในจังหวัดนํารอง เม่ือป พ.ศ.2556 และมีอสธจ. ครบทุกจังหวัด เม่ือป พ.ศ.2557) สวน
ใหญ รอยละ 69.6 มีประสบการณ ระหวาง 1-2 ป รองลงมา รอยละ 13.2 มีประสบการณ ระหวาง 2-3 ป 
รอยละ 10.2 มีประสบการณ ระหวาง 3-4 ป และรอยละ 6.8 มีประสบการณ นอยกวา 1 ป การเขารับการ
อบรมหรือเขารวมประชุม เก่ียวกับ พรบ.การสาธารณสุข สวนใหญรอยละ 57.2 ยังไมเคยเขารับการอบรมหรือ
เขารวมประชุม สวนรอยละ 42.7 เคยเขารับการอบรมหรือเขารวมประชุมเก่ียวกับ พรบ.การสาธารณสุข 
ประสบการณในการรวมดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหาเหตุรําคาญ  สวนใหญ รอยละ 66.2 เคยมี
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ประสบการณ และการรวมปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  สวนใหญ 
รอยละ 52.9 เคยรวมปฏิบัติงาน ดังตารางท่ี 2 
     
ตารางที ่2  ขอมูลท่ัวไปของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
 

ขอมูลท่ัวไป    n = 234 คน จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ                                                                     
 - หญิง 76 32.48 
 - ชาย 158 67.52 

                                                   รวม  234 100.00 
2. อาย(ุป)    
 - < 25  1 0.43 
 - 25 - 30 3 1.28 
 - 31 - 40 29 12.39 
 - 41 - 50 63 26.92 
 - 51 - 60 127 54.27 
 - > 60 11 4.70 
                                                   รวม 234 100.00 
          สูงสุด =  66  ป  ต่ําสุด =24 ป  เฉลีย่ = 50.59 ป    
3. ระดับการศึกษาสูงสุด    
 - ปริญญาตรี 96 41.03 
 - ปรญิญาโท                                                131 55.98 
 - ปริญญาเอก 7 2.99 
                                                   รวม 234 100.00 
4. ประสบการณการปฏิบัติงาน(ป)    

- ประสบการณการปฏิบัติงาน    
 - 5 - 10 34 14.53 
 - 11 - 20 48 20.51 
 - 21 - 30 83 35.47 
 - > 30 67 28.63 
                                                 รวม 234 100.00 

                      สูงสุด = 44  ป  ต่ําสุด =5 ป  เฉลี่ย = 23.83 ป    
- ประสบการณการปฏบิตังิาน 

ใน อสธจ. 
   

 - < 1 16 6.84 
 - 1 - 2  163 69.66 
       -     2 - 3 31 13.25 
 - 3 - 4 24 10.26 

                                                 รวม 234 100.00 
                      สูงสุด = 4 ป    ต่ําสุด = 0.1  ป   เฉลีย่ = 1.9 ป  
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ขอมูลท่ัวไป    n = 234 คน จํานวน (คน) รอยละ 
5. การเขารับการอบรม หรือเขารวม
ประชุม เก่ียวกับ พรบ.การสาธารณสุข 

   

 - เคย 100 42.74 
 - ไมเคย 134 57.26 
                                                   รวม 234 100.00 
6. ประสบการณในการรวมดําเนินการ
ตรวจสอบแกไขปญหาเหตุรําคาญ 

   

 - เคย 155 66.24 
 - ไมเคย 79 33.76 
                                                 รวม 234 100.00 
7. การรวมปฏิบัติงานตามบทบาท
อํานาจหนาท่ีของ อนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 

   

 - เคย 124 52.99 
 - ไมเคย 110 47.01 
                                                รวม 234 100.00 

 
 จากขอมูลท่ัวไปของ อสธจ. ขางตน องคคณะของ อสธจ. ตามท่ีกําหนดไวใน พรบ.การสาธารณสุข 
คือ หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ ดังนั้น สวนใหญจึงเปนผูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานคอนขางสูง แต
มีบางสวนท่ีหัวหนาสวนราชการนั้นไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเปนผูแทนในการเขารวมประชุม
อสธจ.เปนประจํา ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามบางสวนจึงเปนผูท่ีมีอายุและประสบการณไมมากนัก  
   

 อยางไรก็ตาม จะเห็นวา อสธจ. รอยละ 57.2 ยังไมเคยเขารับการอบรม เก่ียวกับพรบ. การ
สาธารณสุข แต สวนใหญรอยละ 66.2 เคยรวมดําเนินการตรวจสอบเหตุรําคาญ และรอยละ 52.9 เคยรวม
ปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจ หนาท่ี ของอสธจ. ดังนั้นในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคสธจ. ตาม พรบ.
การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 ในอนาคตอันใกล ควรใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพแก คสธจ. ท้ัง
ในดานพรบ.การสาธารณสุข และองคความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม  
 
2. ความรูของอสธจ. เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของอสธจ.  
 

 อสธจ. กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม ตอบคําถามเก่ียวกับบทบาท อํานาจ หนาท่ีของอสธจ. ตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากคําถามท้ังหมด 16 ขอ ทุกขอมีผูตอบถูกตองมากกวารอยละ 70  และมี
คําถามท่ีมีผูตอบถูกตองมากกวา  รอยละ 80 จํานวน 10 ขอ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3  
 

 สําหรับคําถามท่ีมีผูตอบวาไมทราบมากท่ีสุด คือ รอยละ 14.9 ไดแก บทบาท อํานาจหนาท่ี ในการ
พิจารณา เสนอความเห็น เหตุผล ความจําเปนในการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ีอาจมีเนื้อหาขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ตอคณะกรรมการสาธารณสุขกอนเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหใชได  
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ตารางที่ 3  ความรูเก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ. 
 

บทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ.ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
จํานวน n = 234 คน 

(รอยละ) 
ใช ไมใช ไมทราบ 

1.  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
มาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข 

210 
(89.74) 

14 
(5.98) 

10 
(4.27) 

2. พิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เก่ียวกับการสาธารณสุขตอ
คณะกรรมการสาธารณสุข เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

175 
(74.79) 

35 
(14.96) 

24 
(10.26) 

3. ศึกษา วิเคราะห และใหความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการดําเนินงานเพ่ือ
ปรับปรุง แกไข บรรดาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
ตนเหตุของปญหาและนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

201 
(85.90) 

15 
(6.41) 

18 
(7.69) 

4. เสนอแนะตอราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ีเปนประโยชน 
ถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

208 
(88.89) 

17 
(7.26) 

9 
(3.85) 

5. กระตุนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอกําหนดของทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขใหครบถวน 

197 
(84.19) 

26 
(11.11) 

11 
(4.70) 

6. เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานคุมครองสิทธิทางสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนแกสวนราชการในพ้ืนท่ีและราชการสวนทองถ่ิน
แตละแหงใหเปนไปตามข้ันตอนและกลไกของกฎหมายอยางครบถวน  

181 
(77.35) 

41 
(17.52) 

 

12 
(5.13) 

7. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ตามกฎหมายในลักษณะตางๆ ท้ังในดาน
กฎหมาย วิชาการ และการบริหารจัดการใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

179 
(76.82) 

32 
(13.73) 

22 
(9.44) 

8. จัดทําโครงการพัฒนาหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในลักษณะบูรณาการ โดย
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขหรือจัดการปญหาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

199 
(85.04) 

 

20 
(8.55) 

15 
(6.41) 

9. มีการแกไขหรือจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีโดยแลกเปลี่ยน
ขอมูล เครื่องมือ องคความรู หรือทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท้ังในลักษณะท่ี
เปนรปูธรรม 

199 
(85.04) 

27 
(11.54) 

8 
(3.42) 

10. เปนแกนกลางในการควบคุม สอดสองดูแล ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของสวน
ราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายและรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการสาธารณสุขโดยจัดทําในลักษณะของสรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานประจําป 

174 
(74.36) 

 

37 
(15.81) 

23 
(9.83) 

11. ในกรณีท่ีพบการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและ
สภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในเขตทองถ่ินใด 
คณะอนุกรรมการสามารถออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือวัตถุใดๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเรื่องท่ีอยู
ในอํานาจหนาท่ีได ถือเปนข้ันตอนสําคัญในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตางๆ 

189 
(80.77) 

25 
(10.68) 

20 
(8.55) 

12. พิจารณากําหนดมาตรการแกไขการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและสั่งการ
ใหผูรับผิดชอบดําเนินการดวยวิธีท่ีถูกตอง สอดคลองกับสภาพปญหาและคุมครองดูแล 
สุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

195 
(83.33) 

 

24 
(10.26) 

15 
(6.41) 
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บทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ.ตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
จํานวน n = 234 คน 

(รอยละ) 
ใช ไมใช ไมทราบ 

13. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังน้ี 
จะตองเปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

198 
(84.62) 

24 
(10.26) 

12 
(5.13) 

14. เสนอเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็วตามสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหคณะกรรมการสาธารณสุขทราบเพ่ือ
พิจารณาและเสนอตอรัฐมนตรีออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ตอไป 

168 
(71.79) 

 

34 
(14.53) 

32 
(13.68) 

15. พิจารณา เสนอความเห็น เหตุผล ความจําเปนในการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ี
อาจมีเน้ือหาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 ตอคณะกรรมการ
สาธารณสุขกอนเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหใชได 

176 
(75.21) 

 

23 
(9.83) 

35 
(14.96) 

16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
สาธารณสุขและไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 

212 
(90.60) 

13 
(5.56) 

9 
(3.85) 

 

หมายเหตุ: คําตอบท่ีถูกตองคือ ใช 
 
 จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวา อสธจ. บางสวน ยังมีความรูเก่ียวกับบทบาท อํานาจหนาท่ี ของอ
สธจ.ท่ีกําหนดไวใน พรบ.การสาธารณสุข ไมครอบคลุมทุกขอ ดังนั้น ในการพัฒนาศักยภาพของ คสธจ. ควรมี
การเนนย้ํา เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจ หนาท่ี ของอสธจ. ใหชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานในบทบาทอํานาจ หนาท่ีของคสธจ.สามารถขับเคลื่อนไปได และมีประสิทธิผลสูงยิ่งข้ึนตอไป  
 
3. รูปแบบการดําเนินงานของอสธจ. 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการอสธจ. และจากการประชุมปรึกษาหารืออสธจ.   เก่ียวกับรูปแบบการดําเนินงานท่ีผานมา 
ของอสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลสูง มีการดําเนินงานดังนี้ 
 

3.1 การเตรียมการประชุม เลขานุการและผูชวยเลขานุการมีการดําเนินการดังนี้ 
3.1.1 จัดเตรียมขอมูลสถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม สภาพปญหา เพ่ือนําเขาท่ีประชุม 
3.1.2  กลั่นกรองประเด็นท่ีจะนําเขาพิจารณาเพ่ือขอมติท่ีประชุม ท้ังนี้จะตองเตรียมขอมูล

สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม สภาพปญหา ท่ีสอดคลองกับประเด็นท่ีจะนําเขาสูท่ี
ประชุม 

3.1.3 ประสานงานกับประธาน ชี้แจงประเด็นท่ีสําคัญ ใหเกิดความเขาใจ เพ่ือใหประธาน
ไดนําการประชุมไดตรงกับวัตถุประสงค 

3.1.4 ประสานงานเชิญองคคณะ เขารวมประชุมและติดตามใหมีการยืนยันผูเขารวม
ประชุมอยางครบถวน 

  

3.2 การประชุมอสธจ. 
3.2.1 หัวหนาสวนราชการท่ีเปนองคคณะอสธจ. เขารวมประชุมหรือหากติดราชการสําคัญ

ก็สงผูแทนเขารวมประชุมทุกครั้งของการประชุม ท้ังนี้บางสวนราชการไดมอบหมาย
ผูเขารวมประชุมแทนหัวหนาสวนราชการใหเปนคนเขารวมประชุมคนเดิมทุกครั้ง 
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3.2.2 องคคณะอสธจ. ทุกทานสามารถนําประเด็นเสนอในท่ีประชุมเพ่ือขอมติท่ีประชุม 
หากประเด็นนั้นเก่ียวของกับบทบาทอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.การสาธารณสุข และ
จะตองเปนหนวยงานหลักในการติดตามการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ เชน ปศุ
สัตวจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการตามมติท่ีประชุมเก่ียวกับการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยรวมกับทองถ่ินจังหวัด ในการสนับสนุน ติดตามการ
ดําเนินการของอปท.ในการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ 

3.2.3 ในวาระสืบเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งกอนๆ โดย
หนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบหลัก และประธานมีการสั่งการตอเนื่องเพ่ือเปนการ
ติดตามการดําเนินงานใหครอบคลุมตามมติท่ีประชุมเรื่องตางๆ 

 

3.3 การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ 
ในการผลัดดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ มีการดําเนินงานดังนี้ 
3.3.1 หลังจากการประชุม ฝายเลขานุการ จัดสงมติท่ีประชุมซ่ึงลงนามโดยผูวาราชการ

จังหวัด ในฐานะประธานอสธจ. ใหหนวยงานท่ีอยูในองคคณะ รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ ไดรับทราบมติท่ีประชุมโดยท่ัวถึง  และใหมีการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุม และรายงานความคืบหนาการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมในการประชุมครั้ง
ตอไป 

3.3.2 ในสวนท่ีเก่ียวของกับ อปท. ผูวาราชการจังหวัดมีการสั่งการให ทองถ่ินจังหวัด 
สนับสนุน สงเสริม และติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม และใหนําเสนอ
ความคืบหนาเปนระยะๆ 

3.3.3 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะ
ฝายเลขานุการ สนับสนุนทางวิชาการท้ังดานการบังคับใชกฎหมายและดานอนามัย
สิ่งแวดลอม แก อปท. ในการดําเนินการตามมติท่ีประชุม โดยจังหวัดไดรับการ
สนับสนุนทางวิชาการจากศูนยอนามัยเขตและกรมอนามัย 

และ/หรือ 
3.3.4 ฝายเลขานุการ ประสานงาน นํามติท่ีประชุมอสธจ. ใหผูวาราชการจังหวัด แจงและ

ขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และมี
หนังสือขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ. 
รวมท้ังผูวาราชการจังหวัดติดตามการดําเนินการตามมติท่ีประชุมในท่ีประชุมคณะ
กรมการจังหวัด 

และ/หรือ 
3.3.5 ขอความรวมมือจากภาคเอกชน องคกรเอกชน เครือขายภาคประชาสังคมท่ี

เก่ียวของ ในการชวยขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับมติท่ีประชุม เพ่ือสงเสริมให
มติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 

 
4. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ. 
 
 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา ปจจัยท่ี อสธจ.เห็นวาสงผลตอความสําเร็จตอการ
ดําเนินงาน เรียงจากรอยละมากท่ีสุดไปถึงนอยสุด ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางที ่4  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. 

 

ปจจยัท่ีสงผลตอความสาํเร็จตอการดําเนนิงานของ อสธจ. 
จาํนวน n = 234 คน 

(รอยละ)  
ใช ไมใช ไมแนใจ 

1. การผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 
 

225 
(96.15) 

4 
(1.71) 

5 
(2.14) 

2. การมีกลุมงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ 
อาชีวอนามยั ของ สสจ. เปนกลไกประสานงานและขับเคลือ่นการดาํเนินงานของ 
อสธจ. 

224 
(95.73) 

2 
(0.85) 

8 
(3.42) 

3. การติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ. 
 

223 
(95.30) 

2 
(0.85) 

9 
(3.85) 

 
4.  ความสอดคลองของบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในระดับจังหวัด  
ท่ีเปนองคคณะในอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

222 
(94.87) 

2 
(0.85) 

10 
(4.27) 

5. ผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของ
อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

221 
(94.44) 

5 
(2.14) 

8 
(3.42) 

6. สภาพปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนแรงผลักดันและ
กระตุนใหมีการดําเนินงานของ อสธจ. 

217 
(92.74) 

8 
(3.42) 

9 
(3.85) 

7. การมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 216 
(92.31) 

4 
(1.71) 

14 
(5.98) 

8. ผูบริหารหนวยงานในระดับจังหวัด ใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อสธจ.  

215 
(91.88) 

6 
(2.56) 

13 
(5.56) 

9. ความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
 

215 
(91.88) 

5 
(2.14) 

14 
(5.98) 

10. ความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ี ของอสธจ. 212 
(90.60) 

6 
(2.56) 

16 
(6.84) 

11. การเขารวมประชุมอยางครบองคประชุมอยางสม่ําเสมอและรวมดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมขององคคณะ อสธจ. 

211 
(90.17) 

11 
(4.70) 

12 
(5.13) 

12. การสนับสนุนในเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของ
หนวยงานระดับจังหวัด 

209 
(89.32) 

8 
(3.42) 

17 
(7.26) 

13. การสนับสนุนในเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของ
หนวยงานระดับสวนกลางและระดับศูนยเขต 

204 
(87.18) 

5 
(2.14) 

25 
(10.68) 

14. การสนับสนุนดานงบประมาณของหนวยงานระดับจังหวัด 
 

181 
(77.35) 

23 
(9.83) 

30 
(12.82) 

15. การสนับสนุนดานงบประมาณของหนวยงานระดบัสวนกลางและระดบัศนูย
เขต 

179 
(76.50) 

19 
(8.12) 

36 
(15.38) 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดังตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ท่ีอสธจ.สวนใหญเห็นวาเปนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ เปนปจจัยท่ีเปนบทบาท อํานาจหนาท่ี ของประธาน
อสธจ. (ผูวาราชการจังหวัด) กลาวคือ การผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ  การติดตามการปฏิบัติตาม
มติท่ีประชุมอสธจ.  และผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด  รวมท้ังใหความสําคัญกับปจจัยท่ีเปนบทบาท หนาท่ีของฝายเลขานุการ (นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดและหัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย) กลาวคือ การมีกลุมงานหรือ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ของ สสจ. เปนกลไกประสานงานและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ อสธจ.  และ สภาพปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปน
แรงผลักดันและกระตุนใหมีการดําเนินงานของ อสธจ. ท้ังนี้ ในการประชุมอสธจ. ในแตละครั้ง ฝายเลขานุการ 
เปนฝายรับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือนําเขาสูการพิจารณาของท่ี
ประชุมอสธจ. ในการหาแนวทางแกไขปญหารวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 นอกจากนี้ปจจัยอ่ืนๆ ก็มีความสําคัญตอการสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของอสธจ. 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  และความ
รวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  ท้ังนี้ ตาม พรบ.การสาธารณสุข ไดให
อํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมมิใหกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน ดังนั้น การผลักดันของ อสธจ.ใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ จะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ.  
  
 4.2 ผลการสังเคราะหจากเอกสารผลการดําเนินงานและรายงานการประชุมอสธจ.  
 

 ตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขได มีคําสั่งท่ี 1/2557  ลงวันท่ี 25 กันยายน 2557 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ข้ึนทุกจังหวัด (ยกเวน
กรงุเทพมหานคร) โดยมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการดําเนินงาน
ของราชการสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีใหเ กิดประสิทธิภาพและบรรลุเจตนารมณ ใน
การคุมครองสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ี เหมาะสมแกการดํารงชีพของประชาชน กรมอนามัย ไดติดตาม
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงการสนับสนุนเจาหนาท่ีเพ่ือใหความเห็น
เสนอแนะในการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข และขอมูลทางวิชาการตางๆ รวมกับ ศูนยอนามัยท่ีรับผิดชอบ
จังหวัดนั้นๆ  ซ่ึงในขณะนี้จังหวัดสวนใหญไดมีการจัดประชุม อสธจ. อยางนอยปละ 2 ครั้ง สรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้  
  

4.2.1 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  
1) การใหความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด (ประธานคณะอนุกรรมการ) หรือรองผูวา

ราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายใหเปนประธานการประชุมฯ  
2) นโยบาย ทิศทาง และการสั่งการเพ่ือขับเคลื่อนมติท่ีประชุมของประธานฯ  
3) การท่ีองคคณะสนับสนุนการขับเคลื่อนมติ อสธจ.ตามบทบาท อํานาจหนาท่ี 
4) การใหความสําคัญของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดในการทําหนาท่ีเลขานุการ 
5) การวางแผนขับเคลื่อนและติดตามมติของฝายเลขานุการ 
6) การสนับสนุนองคความรูดานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและดานอนามัย

สิ่งแวดลอมจากศูนยอนามัยเขตท่ี 1-12 และสวนกลาง 



46 
 

7) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

8) การมีขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
9) การใหความรวมมือตอการขับเคลื่อนมติ ท่ีประชุมอสธจ. ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

4.2.2 ปจจัยเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ  

1) การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมในการ

ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข ท่ีผานมาสวนราชการท่ีเก่ียวของ มีสวนในการ

นําเสนอประเด็นการดําเนินการดานอนามัยสิ่งแวดลอมคอนขางนอย ท้ังนี้สวนหนึ่งเปน

เพราะผูเขารวมประชุมของสวนราชการติดราชการสําคัญจึงไดมีการมอบหมายใหผูแทน

เขารวมประชุม จึงทําใหการแสดงความคิดเห็นและนําเสนอประเด็นการแกไขปญหานอย  

2) การใหความสําคัญในการแกไขปญหาของภาคสวนตางๆ ยังไมมากเทาท่ีควร  ท้ังภาค

ประชาชน และองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เก่ียวโยงกับงบประมาณท่ีดําเนินการในการแกไข

ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

3) ปญหาท่ีเกิดข้ึนมานานมีความสลับซับซอนเก่ียวของกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทําให
การแกไขปญหามีความลําบากและยุงยากมากข้ึน ซ่ึงอาจจะตองใหหนวยงานในระดับ
กําหนดนโยบายจากสวนกลางของกระทรวงท่ีเก่ียวของ เปนผูพิจารณาสั่งการและ
สนับสนุนทรัพยากรในการแกไขปญหา เชนการแกไขปญหาคนคุยขยะ เปนตน 

 
ผลการสังเคราะหจากเอกสารผลการดําเนินงานและรายงานการประชุมอสธจ. เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผล 

ตอความสําเร็จ จะเห็นไดวาสวนใหญสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการอสธจ.  และจากการประชุมปรึกษาหารืออสธจ. เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการ
ดําเนินงานของ อสธจ. ระหวางป พ.ศ. 2557-2559 สรุปไดดังนี้ 
   

  4.3.1 การใหความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับ
มอบหมายในการเปนประธานการประชุมอสธจ.  เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ทุกทานใหขอมูลวา ปจจัยนี้
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ท่ีทําใหไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคคณะของอสธจ. และ
ประธานไดมีบทบาทสําคัญในการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมติท่ีประชุม ซ่ึงเปนการ
ผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
 

  “การท่ีผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญ ทานเขารวมการประชุมในฐานะประธานทุกครั้ง 
และทานทําการบานมาเปนอยางดี ฝายเลขานุการตองนําขอมูลท่ีจะเขาท่ีประชุมไปนําเรียนใหทานทราบและ
ทานมีการซักซอมฝายเลขาฯเก่ียวกับประเด็นท่ีจําเปนตองนําเขาท่ีประชุมแลวจะตองใหไดมติท่ีประชุม เพ่ือ



47 
 

นําไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป งานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีการท่ีเราไดทานผูวาฯมาเปนประธานอสธจ. 
นับวาชวยใหเราสามารถขับเคลื่อนงานไปไดดวยความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีเครือขายชวย
ดําเนินงาน” [ผูชวยเลขานุการอสธจ. (10), 6 กรกฎาคม 2560] 
 

  4.3.2 การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของฝายเลขานุการอสธจ. ในการขับเคลื่อนงานอนามัย
สิ่งแวดลอมโดยใชมติท่ีประชุม อสธจ. ประกอบดวย 
 

1) การจัดเตรียมประเด็น และขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ประกอบการประชุมของทีมเลขานุการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยเลขานุการ มีการวิเคราะหสถานการณอนามัย
สิ่งแวดลอม  คัดเลือกประเด็นท่ีเปนประเด็นรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือนําเขาท่ีประชุมฯ ทําใหองค
คณะของอสธจ. มีความเขาใจประเด็นปญหา และรวมกันพิจารณาเพ่ือใหไดมติท่ีประชุมซ่ึงเปนประเด็นรวมกัน
และมีความสอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเปนองคคณะอสธจ.  
   2) การประสานงานของผูชวยเลขานุการกับประธานอสธจ. เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และเตรียมความพรอมกอนการประชุมอสธจ.ทุกครั้ง ทําใหการดําเนินการประชุมสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ไดมติท่ีประชุมอสธจ. ท่ีสามารถนําไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดตอไป  
   3) การติดตามเพ่ือใหมีการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ โดยฝายเลขานุการอสธจ. 
มีการเวียนหนังสือหลังจากการประชุมอสธจ.ทุกครั้งเพ่ือใหองคคณะฯไดรับทราบมติท่ีประชุมอยางท่ัวถึงและ
ชัดเจน และในการสงหนังสือเชิญประชุมไดมีการแจงในหนังสือเชิญ รวมท้ังมีการประสานงานกับหนวยงานท่ี
จะตองรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผานมาใหมีการเตรียมการนําเสนอผลการดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค เพ่ือให อสธจ.ไดรับทราบและรวมกันสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามมติท่ีประชุมตอไป 
   4) การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมฯ โดยฝาย
เลขานุการอสธจ. มีการจัดเตรียมรายละเอียดเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมครั้งตอไปไดรวมกัน กระตุน และสนับสนุน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมีการดําเนินการตามมติท่ีประชุมฯอยางครบถวน 
 

  “การดําเนินงานท่ีผานมา ตองขอชมเชยวาทีมเลขานุการนําโดยทานสสจ. มีการจัดเตรียม
ขอมูล การเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดตามมติท่ีประชุม โดยประสานงานกับประธานฯทุกระยะ 
ทําใหเราสามารถใชเวทีการประชุมอสธจ. เพ่ือการขับเคลื่อนงานไดเปนอยางดี ไมใชเพียงแตเปนการประชุม
เพ่ือรับทราบสถานการณ ปญหา แลวมานั่งประชุม คุยกันแลวจบเทานั้น แตมีการนํามติท่ีประชุมไปสูการ
ปฏิบัติโดย อปท. ซ่ึงการประชุม อสธจ.ก็เปนการมาหารือกันเพ่ือผลักดันอปท. ใหปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไวในพรบ.การสาธารณสุข อีกทางหนึ่งดวย” [ประธานอสธจ. (7), 16 มิถุนายน 2560] 
 

  4.3.3 ความสอดคลองของประเด็นท่ีนําเขาพิจารณาเปนมติท่ีประชุมของอสธจ. กับนโยบาย
ของประเทศและนโยบายจังหวัด รวมท้ังเปนประเด็นท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน ผูให
ขอมูลหลักจากการสัมภาษณเจาะลึก และจากการประชุมปรึกษาหารือ ไดยกตัวอยางกรณีท่ีประสบผลสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนมติท่ีประชุม อสธจ. ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีความสอดคลองกับนโยบาย
ระดับประเทศและจังหวัด อาทิ 

1) มติท่ีประชุมอสธจ. เรื่องการจัดการขยะ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจัดการขยะ 
ของประเทศ และนโยบายของจังหวัด ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติไดตามมติท่ีประชุม 
อสธจ. รวมท้ังสามารถจัดทําแผน งบประมาณ เพ่ือการดําเนินการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การ
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ดําเนินการตามมติท่ีประชุมดานการจัดการขยะ ไดสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชน มี
การคัดแยกขยะขยายผลจากชุมชนตนแบบไปสูชุมชนอ่ืนๆอยางตอเนื่อง   
   2) มติท่ีประชุมอสธจ. เรื่องอาหารปลอดภัย มีความสอดคลองกับนโยบายประเทศ 
และจังหวัด ทําใหสามารถผลักดันมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยมีหนวยงานท่ีเปนองคคณะ
ในอสธจ.ท่ีเก่ียวของทุกหนวยงาน ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกันดําเนินงานโดย
การมีสวนรวมของชุมชน มีการขยายผลชุมชนเกษตรอินทรีย ตลาดสินคาปลอดภัยในชุมชน องคกรปลอดโฟม 
เปนตน  
   3) มติท่ีประชุมอสธจ. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล ซ่ึงการจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีไมถูก
สุขลักษณะ กอใหเกิดการแพรกระจายของโรคระบบทางเดินอาหาร รวมท้ังโรคพยาธิใบไมในตับซ่ึงเปนสาเหตุ
หลักของการเกิดมะเร็งทอน้ําดี มติท่ีประชุมนี้ เปนประเด็นท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อัตราผูติดพยาธิใบไมในตับ อัตราปวยและอัตราตายดวยมะเร็งทอน้ําดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสูง ทําให
สามารถผลักดันมติท่ีประชุมนี้ ใหเปนนโยบายระดับจังหวัด สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือกอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวม โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัยเขต และกรมอนามัย 
   4) มติท่ีประชุมอสธจ. เรื่อง คุณภาพน้ําตูน้ําหยอดเหรียญ จากการนําเสนอผลการ
สํารวจคุณภาพน้ําจากตูน้ําหยอดเหรียญท่ีคุณภาพน้ําไมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําดื่ม และสถานการณโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ซ่ึงเปนโรคท่ีเกิดจากน้ําและอาหารเปนสื่อ โดยผูชวยเลขานุการอสธจ. ตอท่ีประชุมอสธจ. ทํา
ใหองคคณะอสธจ. ไดรับทราบและเล็งเห็นความสําคัญของการควบคุมดูแลการประกอบกิจการตูน้ําหยอด
เหรียญเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชนผูดื่มน้ํา จึงไดมีมติท่ีประชุมอสธจ.ใหทองถ่ินจังหวัดไดขอความ
รวมมือให อปท.ทุกแหงไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดย
ตรวจสอบ ใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน รวมท้ังใหผูประกอบการมีการขออนุญาตจาก อปท. 
และมีการติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมเปนระยะๆ 
   5) มติท่ีประชุมอสธจ. เรื่อง คุณภาพน้ําประปาหมูบาน  จากการนําเสนอผลการ
สํารวจสภาพการใชงานระบบประปาหมูบานและคุณภาพน้ําจากประปาหมูบานซ่ึงมีคุณภาพไมอยูในเกณฑ
มาตรฐาน และสถานการณโรคระบบทางเดินอาหาร โดยผูชวยเลขานุการอสธจ. ตอท่ีประชุมอสธจ. ทําใหองค
คณะของอสธจ. ไดรับทราบและเล็งเห็นความสําคัญของการปรับปรุงระบบประปาหมูบานและคุณภาพ
น้ําประปาหมูบาน ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีของ อปท. ในการสนับสนุนคณะกรรมการบริหารประปาหมูบานใหมี
การจัดการระบบประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน ดังนั้น จึงไดมีมติท่ีประชุมอสธจ. ใหทองถ่ินจังหวัดไดเรงรัดให
อปท.ทุกอปท.ไดจัดทํางบประมาณประจําปในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารระบบประปา
หมูบานและผูควบคุมดูแลระบบประปา และสนับสนุนหมูบานตางๆในการปรับปรุงระบบประปาใหได
มาตรฐานตอไป โดยใหมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะและใหทองถ่ินจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานใน
การประชุมอสธจ.ครั้งตอไป        
   6) มติท่ีประชุม เรื่อง การออกขอกําหนดทองถ่ิน ในการควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากการนําเสนอผลการสํารวจอปท.ท่ีมีการออก
ขอกําหนดของทองถ่ิน (เทศบัญญัติของเทศบาล และขอบัญญัติตําบลของอบต.) โดยผูชวยเลขานุการอสธจ. 
ตอท่ีประชุมอสธจ. ซ่ึงพบวา สวนใหญยังไมมีการออกขอกําหนดของทองถ่ิน (ตาม พรบ.การสาธารณสุข ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2560 ไดแกไข “ขอกําหนดของทองถ่ิน” เปน “ขอบัญญัติทองถ่ิน”) ดังนั้นจึงไดมีมติท่ีประชุม อสธจ. 
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ใหทองถ่ินจังหวัด เรงรัดใหอปท.ทุกแหงออกขอกําหนดทองถ่ิน เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ และใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด จัดการอบรม
แกบคุลากรของอปท.เพ่ือใหสามารถออกขอกําหนดทองถ่ินไดอยางถูกตองและครอบคลุม 
   7) มติท่ีประชุม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน จากการนําเสนอสภาพ
ปญหาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนสูงข้ึน เนื่องจากมีผูปวยติดเตียงในชุมชน ซ่ึงมีการจัดการโดยการนํามูล
ฝอยติดเชื้อเหลานี้ไปรวบรวมท่ี รพ.สต. แลวสงตอไปท่ีโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือใหบริษัทรับไปเผาในเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อตอไป โดยโรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการจางบริษัทเผามูลฝอยติดเชื้อ จึงทําให
โรงพยาบาลมีภาระคาใชจายในสวนนี้สูงข้ึน ดังนั้น เม่ือมีการนําประเด็นนี้เขาพิจารณาในท่ีประชุมอสธจ. จึงได
มีมติท่ีประชุม ใหทองถ่ินจังหวัดไดศึกษาการขอใชงบประมาณของ อบจ. ซ่ึงมีศักยภาพดานงบประมาณสูง เพ่ือ
เปนคากําจัดมูลฝอยติดเชื้อสวนนี้ ซ่ึงเปนมูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชน อันเปนหนาท่ีของอปท.ในการจัดการ โดย
ประธานอสธจ. ไดมีการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมเปนระยะๆอยางตอเนื่อง  
 
  “การคัดเลือกประเด็นท่ีจะนําเขาสูการประชุม มีความสําคัญมาก สําหรับจังหวัดเราประเด็น
ท่ีจะนําเขาในการประชุม ไดมีการหารือกันภายในกอนระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเครือขายตางๆ จะ
เลือกประเด็นท่ีเปนประเด็นรวมกันหลายภาคสวน ท้ังสวนราชการระดับจังหวัด อปท. และเปนประเด็นท่ี
ตองการความรวมมือจากหลายภาคสวนในการปฏิบัติใหสําเร็จ และถาเปนประเด็นท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ระดับชาติและนโยบายจังหวัด ก็ยิ่งจะสามารถขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปไดอยางดี เชน การจัดการมูลฝอย
ชุมชนโดยอปท. ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีตาม พรบ.การสาธารณสุข และเปนนโยบายของจังหวัดดวย การ
ขับเคลื่อนดวยมติอสธจ.ถือวาเปนการเสริมการดําเนินงานตามนโยบายจังหวัด นอกจากนี้ตัวอยางท่ีเรารวมกัน
ขับเคลื่อนจากมติอสธจ. คือ การจัดการสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวม สามารถผลักดันประเด็นนี้ใหเปนวาระของ
จังหวัด ใหอปท.ท่ีมีความพรอมจัดสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวม” 
[เลขานุการอสธจ. (8), 22 มิถุนายน 2560] 
 

  4.3.4 การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ. 
โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (ทองถ่ินจังหวัด) เนื่องจากการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ตาม พรบ.การสาธารณสุข เปนอํานาจของอปท.ในการดําเนินการ เพ่ือ การคุมครองสุขภาพและสภาวะความ
เปนอยูท่ี เหมาะสมแกการดํารงชีพของประชาชน  ดังนั้น เม่ือมีมติท่ีประชุมอสธจ.ในดานการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม ทองถ่ินจังหวัดไดมีบทบาทสําคัญในการติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมของอปท.อยางตอเนื่อง 
ทําใหการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติสําเร็จ  
 

  “การผลักดันใหอปท. นํามติท่ีประชุมฯไปสูการปฏิบัตินั้น จังหวัดเรามีการติดตามมติท่ี
ประชุมในวาระสืบเนื่อง และท่ีสําคัญเม่ือมีมติท่ีประชุมแลว ทองถ่ินจังหวัดซ่ึงเปนหนวยงานโดยตรงในการ
สนับสนุนอปท.เม่ือทานผูวาฯสั่งการใหทองถ่ินจังหวัดชวยเรงรัดอปท. ใหปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ทองถ่ิน
จังหวัดก็ทําหนังสือแจงไปยังอปท.ทุกแหงใหปฏิบัติตามมติท่ีประชุม รวมท้ังสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของดวย เชน 
มติท่ีประชุม เรื่องการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ทองถ่ินจังหวัดก็ไดทําแบบสํารวจระบบประปาใหอปท.ได
สํารวจเพ่ือใหไดขอมูลสภาพการใชงาน และทองถ่ินจังหวัดก็จะทําโครงการรวมกับสสจ.เก่ียวกับอบรมผูดูแล
ระบบประปา และการปรับปรุงระบบประปาตอไป” [ผูชวยเลขานุการอสธจ. (3), 8 สงิหาคม 2560] 
 

  4.3.5 การใหความรวมมือของอปท. หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชนในการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุม อสธจ. เนื่องจากการดําเนินการตามมติท่ีประชุมอสธจ. ไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
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ดําเนินงานจากอสธจ.โดยตรง แตหากมติท่ีประชุมนั้นเก่ียวของกับอปท.หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ อปท.
หรือหนวยงานนั้น ตองใชงบประมาณท่ีมีอยูในการดําเนินการ หรืออาจเสนอของบประมาณจากจังหวัดหรือ
แหลงอ่ืนๆ ดังนั้น ความรวมมือของอปท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนใหมติท่ี
ประชุมนําไปสูการปฏิบัติไดสําเร็จ   
 

  “การดําเนินงานของอสธจ.ท่ีผานมา ทางกรมอนามัยใหการสนับสนุน งบประมาณในการจัด
ประชุม สวนงบประมาณดําเนินการตามมติท่ีประชุมไมมีการใหการสนับสนุน แตก็ถือวาการมีอสธจ. ก็เปนการ
กระตุน ผลักดัน ใหอปท.ไดปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีมากข้ึน โดยใชงบประมาณของอปท.เอง แตหากไมมีงบท่ี
จะดําเนินการ ก็อาศัยแรงผลักดันจากทานผูวาฯในการขอสนับสนุนงบ อาจจะจากอบจ.หรือจากงบพัฒนา
จังหวัด” [เลขานุการอสธจ. (7), 23 พฤษภาคม 2560] 
 
  4.3.6 การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยอนามัยเขต และกรมอนามัย ท้ังหนวยงานระดับเขต
และสวนกลาง  โดยเปนท่ีปรึกษาของฝายเลขานุการ ใหการสนับสนุนเอกสารวิชาการ ท่ีเก่ียวของ เชน 
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของ เปนตน ในการประชุม อสธจ.ทุกครั้ง ฝาย
เลขานุการไดเชิญผูแทนจากกศูนยอนามัยเขต เขารวมประชุม ซ่ึงผูแทนศูนยเขตไดนําเสนอขอมูลและให
คําแนะนําทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีนําเขาท่ีประชุม ท้ังดานการบังคับใชกฎหมาย ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ทําใหองคคณะท่ีเขารวมประชุมมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ อสธจ. 
ชัดเจนข้ึน และสามารถนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ ในการดําเนินการตามมติท่ีประชุม ผูแทน
จากศูนยอนามัยไดมีสวนรวมในการเปนท่ีปรึกษาแกอปท.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 

“การดําเนินงานของอสธจ. จังหวัดเราไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจากศูนยอนามัยเขต 
เปนอยางดี ตั้งแตเริ่มตนท่ีมีอสธจ. การประชุมอสธจ.ทางศูนยอนามัยสงผูแทนมาเขารวมประชุมทุกครั้ง มีการ
นําเสนอขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ ท้ังดานพรบ.การสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดลอม ถือไดวาเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการ
ใหกับจังหวัด ไมวาจะเปนการตอบขอซักถามของอนุกรรมการฯในระหวางการประชุม เก่ียวกับการบังคับใช
กฎหมายสาธารณสุข องคความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือการดําเนินดานอนามัยสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ จังหวัดก็
ไดอาศัยนักวิชาการจากศูนยอนามัยชวยเหลือดานวิชาการ” [ผูชวยเลขานุการอสธจ. (9), 14 กรกฎาคม 2560] 
 
 จะเห็นไดวา ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานของอสธจ. ท้ังจากขอมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีความสอดคลองกัน ดังนั้น ในการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดในอนาคต ควรใหความสําคัญและเพ่ิมกระบวนการใหเกิดปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ เชน 
การอบรม/ประชุม/สัมมนาใหกับทีมเลขานุการ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ี มีทีมเลขานุการ
ท่ีมีสวนรวมจากหนวยงาน/องคกรตางๆท่ีเก่ียวของ ในการเตรียมประเด็น การเตรียมวาระและประเด็นการ
ประชุม  รวมท้ัง เตรียมการกับประธานกอนจัดการประชุม การอางอิงขอมูลท่ีนําเขาท่ีประชุม และการ
ดําเนินการประชุมเปนไปอยางมีสวนรวม เปนตน 
 
 ท้ังนี้ ในสวนของการสนับสนุนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ท่ีผานมาตั้งแต ป พ.ศ.2557 – 2560 ใน
ทุกๆป อยางนอยปละ 1 ครั้ง กรมอนามัย ไดจัดใหมีการอบรม สัมมนาทีมเลขานุการ อสธจ. จัดใหมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของอสธจ.เปนรายภาค จัดทําคูมือการดําเนินงานของฝายเลขานุการ
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อสธจ. คูมือองคความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามตัวชี้วัดดานอนามัยสิ่งแวดลอม สนับสนุนงบประมาณแก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการจัดประชุมอสธจ.อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
 
 จากผลการศึกษา ผลลัพธจากการผลักดันใหอปท.ไดนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ขอมูลจาก
การศึกษานี้ยังไมสามารถบอกผลลัพธได เนื่องจากในการดําเนินการของอปท. ตามมติท่ีประชุมอสธจ.สวนใหญ
เปนประเด็นปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีความซับซอน จําเปนตองอาศัยเวลาในการบูรณาการท้ังดาน
งบประมาณและบุลากร จึงยังไมสามารถประเมินผลลัพธได เชน มติท่ีประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน เปนตน  
 

อยางไรก็ตาม ในการติดตามผลลัพธการดําเนินงานของอปท.ในการนํามติท่ีประชุมไปปฏิบัติ ตั้งแตป 
พ.ศ. 2559 เปนมา ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ไดพัฒนาระบบติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของ อปท. ดวยระบบออนไลน ในเวปไซท ของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข โดยสามารถเปดดู
ขอมูล การดําเนินงานดานการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และการบังคับใชกฎหมายไดท่ี 
http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename 
 
5. ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของอสธจ. 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึง อสธจ.ไดใหขอมูลในแบบสอบถามปลายเปด รวมท้ัง
ขอมูลจาการสัมภาษณเจาะลึก ขอมูลจากการสังเคราะหเอกสารผลการดําเนินงานของอสธจ. และรายงานการ
ประชุม พบวาปญหาอุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของ อสธจ. ท่ีผานมา ระหวาง ป พ.ศ.2557-2559 มี
ดังตอไปนี้ 
  

  5.1 ผูบริหารและผูรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  บางสวนยังไมทราบบทบาทท่ีชัดเจนของ 

อสธจ.บุคลากรผูรับผิดชอบของฝายเลขานุการมีคอนขางนอย และมีภาระงานคอนขางมาก 

5.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน (ท้ังจากหนวยงานสาธารณสุขและอปท.) บางสวนยังขาดความรู  และทักษะ

ในการปฏิบัติงาน มีการโยกยาย เปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย หรือยังไมมีผูรับผิดชอบท่ีทําหนาท่ีตรงสายงาน 

5.3 งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ 

5.4 บุคลากรของกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บางสวน

ยังขาดความเขาใจในบทบาทท่ีจะเปนหนวยงานหลักท่ีจะทําการประสาน เชื่อมโยง ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

แกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน 

5.5 การบังคับใชกฎหมายสวนใหญกระทบกับฐานเสียงของผูบริหารทองถ่ิน ทําให ในบางพ้ืนท่ีไมไดรับ

การสนับสนุนในการดําเนินการ เชน เรื่องการจัดระเบียบตลาด การจัดระเบียบการจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ เปนตน 

5.6 ระบบขอมูล สถานการณอนามัยสิ่งแวดลอม ยังไมไดใชประโยชนเต็มท่ีในการนํามาเปนประเด็นเขาสู
ท่ีประชุมอสธจ. เนื่องจากยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระดับอําเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศ อยางเปนระบบ 
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5.7 หนวยงานผูใชกฎหมาย องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เจาพนักงาน
สาธารณสุขและเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 บางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ
ในการบังคับใชกฎหมาย 

5.8 การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติในบางพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินการไดเทาท่ีควรเนื่องจาก อปท.
ยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีตามพรบ.การสาธารณสุข ประกอบกับขาดบุคลากรท่ีจะดําเนินการตามบทบาท
หนาท่ีดังกลาว ซ่ึงจะตองมีความรูความเขาใจท้ังดานกฎหมายสาธารณสุขและดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

5.9 ท่ีผานมา อสธจ. มีผูแทนของอปท.อยูในองคคณะนอยเกินไป ทําใหการถายทอดและการ
ขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติไดไมเทาท่ีควร 
 
 6. แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการอสธจ.  และจากการประชุมปรึกษาหารืออสธจ. ไดขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อน การ
ดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 

 6.1 แนวทางการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
  6.1.1 ในระดับสวนกลางควรมีการบูรณาการงานสาธารณสุขในระดับนโยบายและบูรณาการ
กลไกดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือกรรมการในระดับจังหวัด  ตามพรบ.ตางๆ เชน 
พรบ.การสาธารณสุข พรบ.ควบคุมโรค เปนตน ซ่ึงองคคณะมีความซํ้าซอนกัน ทําใหเปนการเพ่ิมภาระใหแก
เจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี ดังนั้นจึงควรมีการบูรณาการกันเพ่ือลดความซํ้าซอน และมีคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด คณะเดียวซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีครอบคลุมทุกพรบ.ท่ีเก่ียวของ 
  6.1.2 ในการประชุมชี้แจงบทบาท หนาท่ีของคสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2560 กรมอนามัยควรเชิญผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคสธจ. เขารวมประชุม เพ่ือสราง
ความเขาใจและใหความสําคัญของประธานฯ ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการของคสธจ.สามารถขับเคลื่อนไปได
อยางตอเนื่อง 
  6.1.3 กรมอนามัยควรผลักดันให การออกขอบัญญัติทองถ่ิน เปนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ใหครอบคลุมทุกหมวด 
ตามพรบ.การสาธารณสุข อันจะสงผลตอเปาหมายในระดับประชาชน กลาวคือ ประชาชนไดรับบริการและการ
คุมครองจากปจจัยคุกคามดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
  6.1.4 กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางใหมีการจัดทํา ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ 
ของคสธจ. ใหสอดคลองและสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหมีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน (นอกจากงบประมาณสนับสนุนการประชุมคสธจ.) รวมท้ังใหสอดคลองและเชื่อมโยง
กับพรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2560 
  6.1.5 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางการ
ติดตาม/ประเด็น/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดนําไปดําเนินการ 
  6.1.6 ใชกลไกการตรวจราชการอยางบูรณาการเพ่ือติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของการนํามติท่ีประชุมไปปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นอนามัย
สิ่งแวดลอม 
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  6.1.7 สงเสริมใหมีการรวมรวมรายงานการประชุม/มติท่ีประชุมคสธจ. การจัดทําระบบการ
จัดเก็บขอมูลและสถานการณอยางเปนระบบ  
 

 6.2 แนวทางการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. 
 บทบาทการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ.  ของหนวยงานระดบั
สวนกลางและระดับเขต ควรมีการสนับสนุนดังนี้ 
  6.2.1 กลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร การสนับสนุน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เชน  การประสานความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรกําหนดรูปแบบและแนวทางใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
  6.2.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบการเฝา
ระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ  จังหวัด เขตสุขภาพและระดับประเทศ 
  6.2.3 พัฒนาคูมือ แนวทางการดําเนินงาน สําหรับเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข ดานเทคนิค วิชาการดานตางๆ เชน การจัดการเรื่องกลิ่น น้ําเสีย เปนตน 
  6.2.4 กรมอนามัยควรพัฒนารูปแบบ หรือนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือให อปท.
นําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมขอ งบริบทในพ้ืนท่ี เชน รูปแบบการจัดการระบบประปา รูปแบบการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ รูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน รูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เปนตน 
  6.2.5 สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรมดานสุขภาพของพ้ืนท่ีอยางจริงจัง โดยเนนการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ  อาทิ   การจัดทําธรรมนูญสุขภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือชวยกันสรางมาตรการ ขอปฏิบัติเก่ียวกับ
สุขลักษณะและความปลอดภัยของท่ีอยูอาศัย สถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ  ตลอดจนแนวทางใชกลไกทาง
เศรษฐศาสตร กลไกทางสงัคม ในการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหการจัดการเรื่องตางๆ ใหเกิดคุณคาและพัฒนาเปน
อาชีพได อาทิ การจัดการขยะของชุมชน เปนตน 
  6.2.6 ดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 
   1) จัดการอบรม หลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพรบ.การสาธารณสุข บทบาทหนาท่ี
ของคสธจ. และอ่ืนๆ เพ่ือทําความเขาใจในบทบาทของ คสธจ.ใหแกผูบริหารและหนวยงานภาคีเครือขาย ให
ตระหนักถึงบทบาท อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบอยางเขมงวด  โดยรวมมือกับ หนวยงานสวนภูมิภาค
ของกระทรวงท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน  
   2) จัดการความรูเรื่องสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ 
   3) สวนกลางและศูนยเขต ตองทําบทบาทท่ีปรึกษาในการออกขอบัญญัติของทองถ่ิน
และการบังคับใชกฎหมาย ใหแก สสจ. และ อปท. 
 

 6.3 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงาน การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล 
 

  6.3.1 ควรใหมีการประชุมคสธจ.อยางนอย ปละ 3 ครั้ง เพ่ือใหสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน 

6.3.2 ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองประเด็น กอนนําเขาท่ีประชุม และติดตามผลการดําเนิน 
การตามมติท่ีประชุม และจัดทําเปนวาระสืบเนื่อง เพ่ือใหคสธจ.ไดรวมกันพิจารณาและติดตาม 
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  6.3.3 ควรมีอนุกรรมการท้ัง อนุกรรมการเชิงพ้ืนท่ี เชน อนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอ และ
อนุกรรมการเชิงประเด็น เชน อนุกรรมการการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เปน
ตน 
  6.3.4 การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ตองอาศัยกลไกการติดตามของฝายเลขานุการ
และการสรุปความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหประธานไดรับทราบและออกคําสั่ง รวมถึง
การติดตามในการประชุมครั้งตอๆไป  

6.3.5 ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานยอย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานรวมท้ังติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือแกไขปญหา หรือผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ เชน คณะทํางานดานการจัดการสิ่งปฏิกูล 
คณะทํางานการจัดการขยะ และคณะทํางานดานอาหารปลอดภัย เปนตน 

 6.3.6 สรางกลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การสื่อสาร การ
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชเวที คสธจ.เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนิน 
งานระดับจังหวัดตามมติท่ีประชุมคสธจ.  

 6.3.7 การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ควรมีการกลั่นกรองมติท่ีประชุมคสธจ. ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับสวนราชการหลายสวน นําเขาสูการประชุม กรมการจังหวัด  (กรมการจังหวัด เปนองคกร
ท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 โดยมาตรา 53 บัญญัติวา ในจังหวัด
หนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินใน
จังหวัดนั้น และใหความเห็นชอบในการ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กับปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด คณะกรมการจังหวัดประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการ
จังหวัดหนึ่งคนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด ซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการ
จังหวัด รองผูบังคับการตํารวจซ่ึงทําหนาท่ีหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด หรือผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด 
แลวแตกรณี และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจาก กระทรวงและทบวงตางๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงประจําอยูในจังหวัด  กระทรวงหรือ ทบวงละหนึ่งคนเปนกรมการจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
กรมการจังหวัดและเลขานุการ) เพ่ือใหประธานมีการสั่งการอีกทางหนึ่งดวย  

 6.3.8 ศูนยอนามัยเขต/กรมอนามัย ควรจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ดําเนินงานคสธจ. และจัดใหมีเวทีเชิดชูเกียรติ แกคสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูง ท้ังในระดับเขตและ
ประเทศ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคสธจ.ใหยั่งยืนตอไป 
     
7. บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
   ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธาน เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการอสธจ. และจากการประชุมปรึกษาหารืออสธจ. สรุปบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560    ดังนี้ 
 

7.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคของคสธจ. 
ประธาน มีภาวะผูนํา สามารถผลักดันใหการทํางานเปนแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

เกาะติดสถานการณปญหาในพ้ืนท่ี มอบหมายใหผูรับผิดชอบหลัก อํานวยความสะดวก  ตลอดจนสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการและติดตามใหเกิดผลการดําเนินงาน เพ่ือใหผลลัพธบรรลุตามแผน /เปาหมายท่ี
จังหวัดกําหนดไว 
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ทีมเลขานุการ มีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รอบรูวิชาการและกฎหมายท่ี 
เก่ียวของ  สามารถจัดหา รวบรวม วิเคราะห ปอนขอมูลท่ีตรงประเด็นและสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ใหกับประธาน กรรมการและสมาชิกเครือขาย  นอกจากนี้ตองสามารถติดตอประสานงานกับเครือขาย 
ผูรับผิดชอบหลักของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางทันทวงที 

กรรมการ ทุกทาน เขาใจบริบท ภารกิจท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการและมีความรับผิดชอบตอ 
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีองคความรู แนะนําและถายทอดใหเกิดการปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

7.2 บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
7.2.1 เปนคณะกรรมการท่ีไดรับทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานดานสุขภาพและ 

สิ่งแวดลอมในลักษณะเปน “โซขอกลาง” ท่ีคอยเชื่อมประสานการดําเนินงานระหวางพ้ืนท่ีและสวนกลาง 
7.2.2   เปนคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
7.2.3 กําหนดแนวนโยบาย พัฒนาการอนามัยสิ่งแวดลอมของระดับจังหวัดเพ่ือเปนทิศ 

ทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  7.2.4 เปนคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ติดตาม กํากับ การใชกฎหมายดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
  7.2.5 เปนกรรมการชุดหลักซ่ึงเปน ท่ีพ่ึงดานการแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกินขีด
ความสามารถของ  อปท. สามารถใหคําปรึกษาอปท.  ในการดําเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข เพ่ือแกไข
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.2.6 กระตุนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอ บัญญัติของทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขใหครบถวน 

7.2.7 ติดตามและควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน 
การปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข  
  7.2.8 แตงตั้ง อนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ เพ่ือผลักดัน 
สนับสนุนใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 
  7.2.9 พิจารณากําหนดมาตรการแกไขการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ดวยวิธีท่ีถูกตอง สอดคลองกับสภาพปญหา  และคุมครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ท้ังนี้บทบาทอํานาจหนาท่ีของคสธจ. ตามพรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560  ซ่ึงจะมีผลบังคับ
ใช ตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 เปนตนไป ไดกําหนดไวดังนี้ 

(1) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายแผนงาน
และมาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขท่ี
รัฐมนตรีมอบหมาย 

(2) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขตามรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(3) ใหคําแนะนําแกราชการสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และใหคําปรึกษาหรือสนับสนุน
ราชการสวนทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(4) ประสาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการและราชการสวน
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของตามโครงการท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนดวย 

(5) สอดสองหรือกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ 

(6) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการสาธารณสุขและการ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

(7) ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 
8/1 

(8) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เก่ียวของหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
จากผลการศึกษาบทบาทอันพึงประสงคของคสธจ. ตามท่ีคสธจ.ตองการใหเปน พบวา ทุกขอ

สอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวตามพรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560  แตบทบาทท่ี
พึงประสงคจากผลการศึกษายังไมครอบคลุมบทบาทท่ีกําหนดไวตาม พรบ. ไดแก บทบาทหนาท่ี เก่ียวกับ (1) 
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายแผนงานและมาตรการ
เก่ียวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆ เก่ียวกับการสาธารณสุขท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
(2) เสนอความเห็นเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขตามรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย  
 

ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของคสธจ. และการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคสธจ. 
ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ควรนําประเด็นดังกลาวขางตน ไปสรางความเขาใจใหครอบคลุม
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานของคสธจ.ในอนาคตมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษานี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-sectional Descriptive Study) 
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา    1) รูปแบบ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของคณะ อนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี        2) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และ 
3) บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 ดําเนินการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของ ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทําการ เก็บขอมูล อสธจ. ท่ีมี
ประสิทธิผลสูง  เขตละ 1 จังหวัด จํานวน 12 จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงราย  อุตรดิตถ  กําแพงเพชร  สุรินทร  
สกลนคร  รอยเอ็ด  ยโสธร  ปราจีนบุรี  สมุทรสงคราม  อางทอง ภูเก็ต  และสตูล  โดยใชแบบสอบถามอสธจ. 
รวม 234 คน  การสัมภาษณเจาะลึก ประธาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ รวม 36 คน  และการประชุม
ปรึกษาหารือ อสธจ. จังหวัดละ 1 ครั้ง  รวมท้ังสังเคราะห ขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุม ผลการ
ดําเนินงาน ของอสธจ.  ระหวางป พ.ศ. 2558-2559 ดําเนินการศึกษาระหวาง เมษายน –ธันวาคม  2560 
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา และขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 

1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ. 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. ระหวางป พ.ศ. 2557-2559 สรุปได ดังนี้ 
 

1.3.1 การใหความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับ
มอบหมายในการเปนประธานการประชุมอสธจ.  เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ท่ีทําให
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคคณะของอสธจ. และประธานได
มีบทบาทสําคัญในการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมติท่ี
ประชุม ซ่ึงเปนการผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

1.3.2 การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพของฝายเลขานุการอสธจ. ในการขับเคลื่อนงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมโดยใชมติท่ีประชุม อสธจ. ประกอบดวย  
9) การจัดเตรียมประเด็น และขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือ

ประกอบการประชุมของทีมเลขานุการ 
10) การประสานงานของผูชวยเลขานุการกับประธานอสธจ. เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

และเตรียมความพรอมกอนการประชุมอสธจ.ทุกครั้ง 
11) การติดตามเพ่ือใหมีการนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ โดยฝายเลขานุการอสธจ. 
12) การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมฯ โดยฝาย

เลขานุการอสธจ. 
1.3.3 ความสอดคลองของประเด็นท่ีนําเขาพิจารณาเปนมติท่ีประชุมของอสธจ. กับ

นโยบายของประเทศและนโยบายจังหวัด รวมท้ังเปนประเด็นท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญ
ท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน 
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1.3.4 การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
อสธจ. โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด (ทองถ่ินจังหวัด) 

1.3.5 การใหความรวมมือของอปท. หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชนในการปฏิบัติตามมติ
ท่ีประชุม อสธจ. 

1.3.6 การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยอนามัยเขต และกรมอนามัย  
 

1.4 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3  
พ.ศ.2560 

 

  1.2.1 แนวทางการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
  1) ในระดับสวนกลางควรมีการบูรณาการงานสาธารณสุขในระดับนโยบายและบูรณาการ
กลไกดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือกรรมการในระดับจังหวัด  ตามพรบ.ตางๆ ซ่ึง
องคคณะมีความซํ้าซอนกัน ทําใหเปนการเพ่ิมภาระใหแกเจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี  
  2) ในการประชุมชี้แจงบทบาท หนาท่ีของคสธจ. ตาม พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2560 กรมอนามัยควรเชิญผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคสธจ. เขารวมประชุม เพ่ือสราง
ความเขาใจและใหความสําคัญของประธานฯ  
  3)  กรมอนามัยควรผลักดันให การออกขอบัญญัติทองถ่ิน เปนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ใหครอบคลุมทุกหมวด 
ตามพรบ.การสาธารณสุข  
  4) กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางใหมีการจัดทํา ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ของคสธจ. 
ใหสอดคลองและสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน (นอกจากงบประมาณสนับสนุนการประชุมคสธจ.) รวมท้ังใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ พรบ.รกัษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2560 
  5) การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. กรมอนามัยควรกําหนดแนวทางการ
ติดตาม/ประเด็น/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดนําไปดําเนินการ 
  6) ใชกลไกการตรวจราชการอยางบูรณาการเพ่ือติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
รวมท้ังการติดตามความกาวหนาของการนํามติท่ีประชุมไปปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นอนามัย
สิ่งแวดลอม 
  7) สงเสริมใหมีการรวมรวมรายงานการประชุม/มติท่ีประชุมคสธจ. การจัดทําระบบการ
จัดเก็บขอมูลและสถานการณอยางเปนระบบ  
 
  1.2.2 แนวทางการสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานของ คสธจ. 
  บทบาทการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ.  ของหนวยงาน
ระดับสวนกลางและระดับเขต ควรมีการสนับสนุนดังนี้ 
  1) กลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสื่อสาร การสนับสนุนติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เชน  การประสานความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรกําหนดรูปแบบและแนวทางใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
  2) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ  จังหวัด เขตสุขภาพและระดับประเทศ 
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  3) พัฒนาคูมือ แนวทางการดําเนินงาน สําหรับเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข ดานเทคนิค วิชาการดานตางๆ เชน การจัดการเรื่องกลิ่น น้ําเสีย เปนตน 
  4) กรมอนามัยควรพัฒนารูปแบบ หรือนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือให อปท.นําไป
ประยุกตใชตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนท่ี เชน รูปแบบการจัดการระบบประปา รูปแบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ รูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน รูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล เปนตน 
  5) สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรมดานสุขภาพของพ้ืนท่ีอยางจริงจัง โดยเนนการมีสวนรวม
จากภาคสวนตางๆ  เพ่ือชวยกันสรางมาตรการ ขอปฏิบัติเก่ียวกับสุขลักษณะและความปลอดภัยของท่ีอยูอาศัย 
สถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ  ตลอดจนแนวทางใชกลไกทางเศรษฐศาสตร กลไกทางสังคม ในการสรางแรงจงูใจ
เพ่ือใหการจัดการเรื่องตางๆ ใหเกิดคุณคาและพัฒนาเปนอาชีพได อาทิ การจัดการขยะของชุมชน เปนตน 
  6) ดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร  
   (1) จัดการอบรม หลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพรบ.การสาธารณสุข บทบาทหนาท่ี
ของคสธจ. และอ่ืนๆ ใหแกผูบริหารและหนวยงานภาคีเครือขาย โดยรวมมือกับ หนวยงานสวนภูมิภาคของ
กระทรวงท่ีเก่ียวของ  
   (2) จัดการความรูเรื่องสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ 
   (3) สวนกลาง และศูนยเขต ตองทําบทบาทท่ีปรึกษาในการออกขอ บัญญัติ ของ
ทองถ่ินและการบังคับใชกฎหมาย ใหแก สสจ. และ อปท. 
 

  1.2.3 แนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงาน การนํามติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล 
 

  1) ควรใหมีการประชุมคสธจ. อยางนอย ปละ 3 ครั้ง เพ่ือใหสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน 

2) ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองประเด็น กอนนําเขาท่ีประชุม และติดตามผลการดําเนิน 
การตามมติท่ีประชุม และจัดทําเปนวาระสืบเนื่อง  
  3) ควรมีอนุกรรมการท้ัง อนุกรรมการเชิงพ้ืนท่ี เชน อนุกรรมการสาธารณสุขอําเภอ และ
อนุกรรมการเชิงประเด็น เชน อนุกรรมการการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เปน
ตน 
  4) การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ตองอาศัยกลไกการติดตามของฝายเลขานุการและ
การสรุปความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหประธานไดรับทราบและออกคําสั่ง รวมถึงการ
ติดตามในการประชุมครั้งตอๆไป  

5) ควรมีการจัดตั้งคณะทํางานยอย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานรวมท้ังติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือแกไขปญหา  หรือ ผลักดัน มติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ เชน คณะทํางาน ดานการจัดการ สิ่งปฏิกูล 
คณะทํางานการจัดการขยะ และคณะทํางานดานอาหารปลอดภัย เปนตน 

 6) สรางกลไกการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การสื่อสาร การ
สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชเวที คสธจ.เปนตัวขับเคลื่อนการดําเนิน 
งานระดับจังหวัดตามมติท่ีประชุมคสธจ.  

 7) การผลักดันมติท่ีประชุมไปสูการปฏิบัติ ควรมีการกลั่นกรองมติท่ีประชุมคสธจ. ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับสวนราชการหลายสวน นําเขาสูการประชุมกรมการจังหวัด เพ่ือใหประธาน (ผูวาราชการจังหวัด) 
มีการสั่งการอีกทางหนึ่งดวย  
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 8) ศูนยอนามัยเขต/กรมอนามัย ควรจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานคสธจ. 
และจัดใหมีเวทีเชิดชูเกียรติ แกคสธจ.ท่ีมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูง ท้ังในระดับเขตและประเทศ เพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคสธจ.ใหยั่งยืนตอไป  
     

1.4 บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   
     

1.4.1 เปนคณะกรรมการท่ีไดรับทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานดานสุขภาพและ 
สิ่งแวดลอมในลักษณะเปน “โซขอกลาง” ท่ีคอยเชื่อมประสานการดําเนินงานระหวางพ้ืนท่ีและสวนกลาง 

1.4.2   เปนคณะกรรมการกลั่นกรองงานดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของจังหวัด 
1.4.3 กําหนดแนวนโยบาย พัฒนาการอนามัยสิ่งแวดลอมของระดับจังหวัดเพ่ือเปนทิศ 

ทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  1.4.4 เปนคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน ติดตาม กํากับ การใชกฎหมายดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
  1.4.5 เปนกรรมการชุดหลักซ่ึงเปน ท่ีพ่ึงดานการแกไขปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกินขีด
ความสามารถของ  อปท. สามารถใหคําปรึกษาอปท.  ในการดําเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข เพ่ือแกไข
ปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.4.6 กระตุนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอ บัญญัติของทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขใหครบถวน 

1.4.7 ติดตามและควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน 
การปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข  
  1.4.8 แตงตั้ง อนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ เพ่ือผลักดัน 
สนับสนุนใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 
  1.4.9 พิจารณากําหนดมาตรการแกไขการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ดวยวิธีท่ีถูกตอง สอดคลองกับสภาพปญหา  และคุมครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงชีพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 บทบาทอันพึงประสงคท่ีอสธจ.ตองการใหเปน ทุกขอมีความสอดคลองกับบทบาทท่ีบัญญัติไวตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2560 แตบทบาทท่ีพึงประสงคจากผลการศึกษายังไมครบถวนบางสวนตามบทบาท
ท่ีกําหนดไวตาม พรบ.การสาธารณสุข 
 

ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานของคสธจ. และการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคสธจ. 
ใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ควรนําประเด็นดังกลาวขางตน ไปสรางความเขาใจใหครอบคลุม
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานของคสธจ.ในอนาคตมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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2. ขอเสนอแนะ 
 

 2.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
  

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ อสธจ.  รูปแบบการ
ดําเนินงานของอสธจ. ท่ีมีประสิทธิผลสูง ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ในการดําเนินงานของอสธจ.  แนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ คสธจ. ตามพรบ.การสาธารณสุขฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 และบทบาทอันพึงประสงค
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560   

 

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 (พรบ.การสาธารณสุข ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช ตั้งแต 19 ธันวาคม 
2560 เปนตนไป) กรมอนามัยในฐานะหนวยงานหลักในการสนับสนุนสงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมาย
สาธารณสุข โดยใชกลไกคสธจ.ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพ่ือใหคสธจ.
ดําเนินงานตามบทบาท อํานาจ หนาท่ี ซ่ึงบัญญัติไวในพรบ.การสาธารณสุข และเปนท่ีปรึกษา สนับสนุน 
ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ซ่ึง
บัญญัติไวอยางมีประสิทธิภาพ กรมอนามัยควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของคสธจ. แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. ใหมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึนตอไป 

 

 นอกจากนี้ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินงานของ อสธจ. รวมท้ังรูปแบบการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผลสูง บทบาทท่ีสําคัญของเลขานุการและผูชวยเลขานุการ จากผลการศึกษานี้ ควรนําไปเปนประเด็น
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมตางๆท่ีเก่ียวของ ในกลุม คสธจ. เพ่ือนําไปพัฒนาในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือ
ขยายผลในการเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของคสธจ.ตอไป  
 

2.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

2.2.1 หนวยงานหลักในระดับสวนกลาง ท่ีมีหนาท่ีในการการสนับสนุนองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในการดําเนินการใหเกิดผลลัพธ ตามพรบ.การสาธารณสุข ไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวิเคราะห ท้ังดานกําลังคน สมรรถนะของ
บุคลากร เพ่ือใหมีการสนับสนุนใหเกิดศักยภาพท่ีเหมาะสมของอปท.  
  2.2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการประสานงานกับกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ใหมีการเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการการ
อบรมตางๆท่ีจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ี
ของคสธจ. ในการสนับสนุน ผลักดันงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.2.3 กรมอนามัย และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ควรรวมกันผลักดันใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคสธจ. รวมท้ังมีผลงานของ คสธจ.อยางเปนรูปธรรม โดยให
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน โดยอาจบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคสธจ. เปนการเสริม
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหนาท่ี ท่ีบัญญัติไวใน พรบ.การ
สาธารณสุข ใหครอบคลุมและดียิ่งข้ึน 
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  2.2.4  กรมอนามัย ควรพัฒนา คูมือ แนวทาง การปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ี
ของคสธจ. รวมท้ังจัดการประชุมชี้แจง/อบรม ใหคสธจ. มีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ี 
สามารถปฏิบัติตามบทบาทอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาตัวชี้วัด/แนวทางการติดตามผล
การดําเนินงานของคสธจ. เพ่ือใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคสธจ.ไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 2.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
 

  ในการศึกษาเพ่ือใหไดแนวทาง กลไก สนับสนุนการดําเนินงานของ คสธจ. ใหมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน ควรมีการศึกษาตอไปในประเด็นตอไปนี้ 
 

  2.2.1 การศึกษาแนวทางและกลไก การบูรณาการการจัดทํายุทธศาสตร/แผนงาน/ 
โครงการของคสธจ. ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาจังหวัด และ/หรือ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด เพ่ือใหไดแนวทาง/กลไกการดําเนินงานของคสธจ.ท่ียั่งยืน และมีงบประมาณสนับสนุน
ในการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมท่ีเปนรูปธรรม 
  2.2.2 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระบบการเฝา
ระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมในทุกระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ  จังหวัด เขตสุขภาพและระดับประเทศ   เพ่ือเปน
ประโยชนตอการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในบทบาทอํานาจหนาท่ีตาม พรบ.
การสาธารณสุข 
  2.2.3 พัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคสธจ. และแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังหนวยงานท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก  
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แบบสอบถาม 
 

โครงการวิจัย “การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 

*************************** 
 
คําช้ีแจง 
 

1. แบบสอบถาม แบงออกเปน  4  สวน   ดังนี ้
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2  ขอมูลดานความรูเก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ. 
 สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. 
 สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ อสธจ.และการแกไขปญหา  
 
2. วิธีการกรอกขอมูล 

 2.1 กรณีคําถามท่ีใหเลือกตอบ กรุณาทําเครื่องหมาย   /  ใน (   )  ท่ีตรงกับความเปนจริง 

 2.2 กรณีคําถามท่ีใหเติมขอความในชองวาง  กรุณาเติมขอความโดยระบุรายละเอียดท่ีตรง  
      กับความเปนจริง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม 
ID No…………… 

 

 
รหัสแบบสอบถาม..................................................................................................................................... 
วันท่ีตอบแบบสอบถาม............................................................................................................................... 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับ
ผูวิจัย 

1. เพศ                              (     ) หญิง                              (     ) ชาย P1 _ 
2. อายุ..................ป P2 _ _ 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
     (     )  ปวส./อนุปริญญา/เทียบเทา                           (     ) ปริญญาตรี  
     (     )  ปริญญาโท                                               (     ) ปริญญาเอก P3 _ 
4. ประสบการณการปฏิบัติงาน 
    4.1 ประสบการณการปฏิบัติงานท้ังหมด รวม....................................ป 
    4.2 ประสบการณการปฏิบัติงาน ใน อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด.............ป..........เดือน 

 
 
P4 _ 

5. ทานหรือบุคลากรในหนวยงานของทานเคยไดเขารับการอบรม หรือเขารวมประชุม เก่ียวกับ 
พรบ.การสาธารณสุข หรือไม 

 

     (     ) เคย                                (     )  ไมเคย (ไมตองตอบขอ 6) P5 _ 
6. หลักสูตร ท่ีทานเคยเขารับการอบรม หรือการเขารวมประชุม ไดแก  
6.1................................................................................................................................................ 
ระยะเวลา...................วัน 
หนวยงานท่ีจัดการอบรม/ประชุม.................................................................................................. 

 

6.2……………………………………………………………………....................................................................
ระยะเวลา..............วัน 
หนวยงานท่ีจัดการอบรม/ประชุม.................................................................................................. 

 
 
P6 _ 

7. ทานหรือบุคลากรในหนวยงานของทาน มีประสบการณในการดําเนินการตรวจสอบแกไข
ปญหาเหตุรําคาญหรือไม 

 

    (     ) เคย                                  (     )  ไมเคย P7 _ 
8. ทานเคยรวมปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของ อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
หรอืไม 

 

    (     ) เคย                                 (     )  ไมเคย (ไมตองตอบขอ 9) P8 _ 
9. งานท่ีทานรวมปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหนาท่ีของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
ไดแก...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P9 _ 
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สวนท่ี 2   ขอมูลดานความรูเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ. 
 กรุณาทําเครื่องหมาย   /  ลงในชองคําตอบ  โดยเลือกกาเพียงคําตอบเดียว  

(ใช หรือ ไมใช หรือ ไมทราบ) 
 

บทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ. ตามพระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

คาํตอบ สําหรับ
ผูวิจัย 

ใช ไมใช 
ไม

ทราบ 
1.  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการกําหนดนโยบาย 
แผนงาน มาตรการเก่ียวกับการสาธารณสุข 

  

   K1__ 

2. พิจารณาใหความเห็นในเรื่องใดๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เก่ียวกับการ
สาธารณสุขตอคณะกรรมการสาธารณสุข  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

   K2__ 

3. ศึกษา วิเคราะห และใหความเห็นตอคณะกรรมการสาธารณสุขในการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุง แกไข บรรดาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
คําสั่งตางๆ ท่ีสอดคลองกับตนเหตุของปญหาและนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

   K3__ 

4. เสนอแนะตอราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ี
เปนประโยชน ถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองตอความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 

   K4__ 

5. กระตุนใหราชการสวนทองถ่ินออกขอกําหนดของทองถ่ินตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขใหครบถวน 
 

   K5__ 

6. เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานคุมครองสิทธิทางสุขภาพและสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนแกสวนราชการใน
พ้ืนท่ีและราชการสวนทองถ่ินแตละแหงใหเปนไปตามข้ันตอนและกลไก
ของกฎหมายอยางครบถวน  

 

   K6__ 

7. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  ตามกฎหมายในลักษณะตางๆ 
ท้ังในดานกฎหมาย วิชาการ และการบริหารจัดการใหมีความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตองและปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

   K7__ 

8. จัดทําโครงการพัฒนาหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในลักษณะ
บูรณาการ โดยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
แกไขหรือจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
 

   K8__ 

9. มีการแกไขหรือจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
โดยแลกเปลี่ยนขอมูล เครื่องมือ องคความรู หรือทรัพยากรตางๆ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายท้ังในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม 
 

   K9__ 
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บทบาทอํานาจหนาท่ี ของ อสธจ. ตามพระราชบัญญัตกิาร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

คาํตอบ สําหรับ
ผูวิจัย 

ใช ไมใช 
ไม

ทราบ 
10. เปนแกนกลางในการควบคุม สอดสองดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมาย
และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสาธารณสุขโดยจัดทําใน
ลักษณะของสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําป 
 

   K10__ 

11. ในกรณีท่ีพบการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในเขตทองถ่ินใด คณะอนุกรรมการสามารถออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกให
บุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของ หรือ
วัตถุใดๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีได ถือ
เปนข้ันตอนสําคัญในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ 
  

   K11__ 

12. พิจารณากําหนดมาตรการแกไขการกระทําหรือ เหตุการณใดๆ ท่ีอาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพและสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารง
ชีพของประชาชนและสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการดวยวิธีท่ีถูกตอง 
สอดคลองกับสภาพปญหาและคุมครองดูแลสุขภาพและสภาวะความ
เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

   K12__ 

13.  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการใดๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ท้ังนี้ จะตองเปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 

   K13__ 

14. เสนอเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิควิชาการหรือเรื่องท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง  อยางรวดเร็วตามสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให
คณะกรรมการสาธารณสุขทราบเพ่ือพิจารณาและเสนอตอรัฐมนตรี
ออกเปนประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใตกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา 6 ตอไป 
 

   K14__ 

15. พิจารณา เสนอความเห็น เหตุผล ความจําเปนในการออกขอกําหนด
ของทองถ่ินท่ีอาจมีเนื้อหาขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
ตอคณะกรรมการสาธารณสุขกอนเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให
ใชได 
 

   K15__ 

16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะ  
กรรมการสาธารณสุขและไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
 

   K16__ 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. 
ในการดําเนินงานของอสธจ. ในจังหวัดของทาน ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินงานเปนท่ีประจักษ

และมีประสิทธิผลสูง ตามประสบการณของทาน ทานพบวามีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอความสําเร็จดังกลาว  
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. 
คาํตอบ สําหรับ

ผูวิจัย 
ใช ไมใช 

ไม
แนใจ 

1. ผูวาราชการจังหวัดใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของ
อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 

   F1__ 

2.  ความสอดคลองของบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานในระดับ
จังหวัด ท่ีเปนองคคณะในอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
 

   F2__ 

3. ความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ี ของอสธจ. 
 

   F3__ 

4. การสนับสนุนในเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของ
หนวยงานระดับสวนกลางและระดับศูนยเขต 
 

   F4__ 

5. การสนับสนุนดานงบประมาณของหนวยงานระดับสวนกลางและระดับ
ศูนยเขต 
 

   F5__ 

6. การสนับสนุนในเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของ
หนวยงานระดับจังหวัด 
 

   F6__ 

7. การสนับสนุนดานงบประมาณของหนวยงานระดับจังหวัด 
 

   F7__ 

8. ผูบริหารหนวยงานในระดับจังหวัด ใหความสําคัญและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ คสธจ.  
 

   F8__ 

9. การเขารวมประชุมอยางครบองคประชุมอยางสมํ่าเสมอและรวม
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมขององคคณะ อสธจ. 
 

   F9__ 

10. การผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ 
 

   F10__ 

11. การติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมอสธจ. 
 

   F11__ 

12.  สภาพปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปน
แรงผลักดันและกระตุนใหมีการดําเนินงานของ อสธจ. 
 

   F12__ 

13. ความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุม 
 

   F13__ 

14. การมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ในการในการปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุม 
 

   F14__ 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. 
คาํตอบ สําหรับ

ผูวิจัย 
ใช ไมใช 

ไม
แนใจ 

15. การมีกลุมงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย ของ สสจ. เปนกลไกประสานงานและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ อสธจ. 

   F15__ 

 นอกจากปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของ อสธจ. ตามตารางขางตนแลว ทานพบวา
ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกหรือไม หากมี โปรดเขียนลงในชองวางตอไปนี้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ อสธจ.และการแกไขปญหา  
จากประสบการณของทาน ในการดําเนินงานของ อสธจ. พบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและมีการแกไข
ปญหาอยางไร  
 

                  ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหา 
 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
         ขอขอบคุณเปนอยางสูงท่ีกรุณาใหความรวมมือ  
                      รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง และคณะ  
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แนวทางการสมัภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview Guideline) 

“การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 

**************************** 
 

 

 
 
 
 
 
ประเด็นสัมภาษณ: 

1. การสนับสนุนดานวิชาการจากหนวยงานระดับเขตและสวนกลาง 
2. การสนับสนุนในเชิงนโยบายและงบประมาณจากหนวยงานระดับตางๆในการดําเนินงาน 
   ของ อสธจ. 
3. ความสอดคลองของบทบาทอํานาจหนาท่ีของคสธจ. ตามพรบ.การสาธารณสุข กับบทบาท 
   อํานาจหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัดขององคคณะฯหรือผูแทนในองคคณะฯ  
4. การผลักดันใหมติท่ีประชุมนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ คสธจ.และวิธีการแกไขปญหา 
6. บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหัสการสัมภาษณ ................................................................................................................................. 
ผูดําเนินการสัมภาษณ.............................................................................................................................. 
วันท่ีสัมภาษณ........................................................เวลา........................................................................... 
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แนวทางการประชุมปรึกษาหารือ 
(Consultation Meeting Guideline) 

“ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 

**************************** 
 
ผูเขารวมประชุม 
 องคคณะของ อสธจ. และผูมีสวนไดเสียจากมติท่ีประชุม เชน ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนชุมชน ผูแทนจากโรงพยาบาล เปนตน 

 
เรื่องท่ีช้ีแจงใหผูเขารวมประชุมทราบ 

- ชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการศึกษา “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนว
ทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 

-    ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุมปรึกษาหารือ 
 

ประเด็นในการปรึกษาหารือ 
- รูปแบบ ระบบและกลไกการดําเนินงาน และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
- รูปแบบ วิธีการสนับสนุน และสิ่งสนับสนุน การดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
- ความคาดหวังตอบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ของผูมีสวน 

ไดเสียและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน 3 มิติ ไดแก  
 1) มิติอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  

  2)  มิติอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายขององคประกอบหรือผูแทนในองคคณะฯ ท่ีเก่ียวของกับ
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสธจ.) 
  3)  มิติเชิงการจัดการปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
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กําหนดการประชุมปรึกษาหารือ 
“ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 
วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ.2560 

ณ หองประชุม..................................อ.เมือง จ......................................... 

****************************  
 
8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบยีน  
 

9.00 – 9.15 น.  - ชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการศึกษา “ปจจัยท่ีสงผลตอ 
ความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ    
สาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 

- ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุมปรึกษาหารือ 
โดย  รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทรมวง  หัวหนาโครงการ  
 

9.15 – 11.30 น.  ระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในประเด็นดังตอไปนี้  
  - รูปแบบ ระบบและกลไกการดําเนินงาน และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

- รูปแบบ วิธีการสนับสนุน และสิ่งสนับสนุน การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
  สาธารณสุขจังหวัด 
- ความคาดหวังตอบทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ของ 
  ผูมีสวนไดเสียและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ดําเนินการประชุม โดย 
รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทรมวง  และนางสาวพรรณวรท อุดมผล 
 

11.30 – 12.00 น. สรุปผลการประชุม  
   โดย  รศ.ดร.อุไรวรรณ  อินทรมวง 
 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
 
หมายเหตุ: บริการอาหารวางในหองประชุม เวลา 10.30 น. 
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แบบช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 
โครงการวิจัย “การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)” 

**************************** 
เนื่องดวย ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ อินทรมวง อาจารยประจํา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หัวหนาโครงการวิจัย   เร่ือง 
“การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั (คสธจ.) ” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มี
วตัถุประสงคเพื่อศึกษา 1) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.....  2) รูปแบบ และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาที่  และ 3) บทบาทอันพงึประสงคของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ…. 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยน้ี ทานอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการเขารวมการวิจัยใน
คร้ังนี้ แตขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอ การตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ไดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการการสนับสนุน
และพฒันาศักยภาพใหแกคณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั (คสธจ.) ตามบทบาทอันพึงประสงคได  

ทานเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานใน
การตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม นานประมาณ 30 นาที ผูวิจัยจะใชรหัสแทนชื่อและ
นามสกุลจริงของทานลงในแบบสอบถาม ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลที่ไดจากทานจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและ
ใชประโยชนในทางวิชาการเทานั้น  ซึ่งจะไมกอใหเกิดความเสียหายแกทานแตประการใด  

ในการใหขอมลูโดยตอบแบบสอบถามของโครงการวิจัยนี้ ทานใหขอมูลโดยความสมัครใจ จะไมมีการระบุ
ชื่อ/ขอมูลสวนตัวของทาน ทานสามารถตอบแบบสอบถามโดยอิสระตามความคิดเห็นของทานเอง ทานมีสิทธิ์ถอนตัว
ออกจากโครงการนี้เมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการไมเขารวมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด  

การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เจาหนาที่กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจะเปนผูแจกแบบสอบถามใหกับทาน และเก็บรวบรวมสงใหกับผูวิจัย  

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ 
โอกาสนี้  หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับงานวิจัย โปรดติดตอหัวหนาโครงการวิจัยไดที ่

รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  อินทรมวง 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   40002 

          โทรศัพท  043 347057    มือถือ  08 1974 5563  
หากทาน ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม  โปรดสอบถามไดที่ “สาํนกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัใน

มนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (สํานักงานยอย) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน” โทร. 
089-7141913 เบอรภายใน 67133 – 4 
       ขอขอบพระคุณอยางสูง 
              ……………………………………… 
      (รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  อินทรมวง) 
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แบบช้ีแจงสําหรับการสัมภาษณเจาะลึก 
------------------------------- 

เนื่องดวย ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ อินทรมวง อาจารยประจํา สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หัวหนา
โครงการวิจัย   เรื่อง “การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ  
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.....  2) รูปแบบ และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี และ 3) บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี้ ทานอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการเขารวมการ
วิจัยในครั้งนี้ แตขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอ การตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั เพ่ือคุมครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีไดตามเจตนารมณของ
กฎหมาย ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการการสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพใหแกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอันพึงประสงคได   

ทานเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจาก
ทานในการสัมภาษณเจาะลึก ระยะเวลาในการสัมภาษณ นานประมาณ 60 นาที ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลท่ีได
จากทานจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและใชประโยชนในทางวิชาการเทานั้น  ซ่ึงจะไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอทาน และไมเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด  

ในการใหขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึกของโครงการวิจัยนี้ ทานใหขอมูลโดยความสมัครใจ จะไมมี
การระบุชื่อ/ขอมูลสวนตัวของทาน ทานมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนี้เม่ือใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา และการไมเขารวมวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงาน
ของทานแตประการใด  

ทางโครงการไดมีคาตอบแทนสําหรับการใหสัมภาษณของทาน  จํานวน 1,000 บาท 
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

มา  ณ โอกาสนี้  หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับงานวิจัย โปรดติดตอหัวหนาโครงการวิจัยไดท่ี 
รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  อินทรมวง 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   40002 

          โทรศัพท  043 347057    มือถือ  08 1974 5563  
หากทาน ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม  โปรดสอบถามไดท่ี “สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (สํานักงานยอย) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โทร. 089-7141913 เบอรภายใน 67133 – 4 
       ขอขอบพระคุณอยางสูง 
              ……………………………………… 
      (รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  อินทรมวง) 
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แบบช้ีแจงอาสาสมัครสาํหรบัการประชุมปรึกษาหารือ 
------------------------------- 

เนื่องดวย ขาพเจา รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ อินทรมวง อาจารยประจํา สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หัวหนา
โครงการวิจัย   เรื่อง “การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ  
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ” โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.....  2) รูปแบบ และปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จการดําเนินการของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาท่ี และ 3) บทบาทอันพึงประสงคของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี้ ทานอาจจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการเขารวมการ
วิจัยในครั้งนี้ แตขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอ การตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนากลไกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบทบาท อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั(คสธจ.) เพ่ือคุมครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีไดตาม
เจตนารมณของกฎหมาย ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ
การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพใหแกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ตามบทบาทอันพึงประสงค
ได  

ทานเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการใหขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจาก
ทานในการเขารวมประชุมปรึกษาหารือ ตามกําหนดการท่ีแนบมาพรอมนี้ ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลท่ีไดจาก
ทานจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและใชประโยชนในทางวิชาการเทานั้น  ซ่ึงจะไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตอทาน และไมเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด  

ในการใหขอมูล ทานใหขอมูลโดยความสมัครใจ จะไมมีการระบุชื่อ/ขอมูลสวนตัวของทาน ทานมีสิทธิ์
ถอนตัวออกจากโครงการนี้เม่ือใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการไมเขารวมวิจัยหรือถอนตัวออก
จากโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด  

ทางโครงการไดมีคาตอบแทนสําหรับการเขารวมประชุมของทาน  จํานวน 500 บาท 
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

มา  ณ โอกาสนี้  หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับงานวิจัย โปรดติดตอหัวหนาโครงการวิจัยไดท่ี 
รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  อินทรมวง 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   40002 

          โทรศัพท  043 347057    มือถือ  08 1974 5563  
หากทาน ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม  โปรดสอบถามไดท่ี “สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน (สํานักงานยอย) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โทร. 089-7141913 เบอรภายใน 67133 – 4 
       ขอขอบพระคุณอยางสูง 
              ……………………………………… 
      (รองศาสตราจารย ดร. อุไรวรรณ  อินทรมวง) 
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ภาพการประชุมปรึกษาหารือ 
 

          

     วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 จ.ปราจีนบุรี   วันท่ี 16 มิถุนายน 2560 จ.รอยเอ็ด  
 
  

       
 
  

       วันท่ี 22 มิถุนายน 2560 จ.สกลนคร           วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 จ.สตลู  
 
 

    
 

         วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 จ.ยโสธร           วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 จ.สมทุรสงคราม  
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ภาพการประชุมปรึกษาหารือ (ตอ) 
 

     
 

     วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 จ.สุรินทร   วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 จ.อางทอง  
 

         
 

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 จ.เชยีงราย                 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 จ.ภูเก็ต  
 

  
 

   วันท่ี 9 สิงหาคม 2560 จ.กาํแพงเพชร              วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 จ.อุตรดิตถ  
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	2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	2.1 หน่วยงานหลักในระดับส่วนกลาง ที่มีหน้าที่ในการการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ ตามพรบ.การสาธารณสุข ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวิเคราะห์ ทั้งด้านกำลัง...
	2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการการอบรมต่างๆที่จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าท...
	2.3 กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคสธจ. รวมทั้งมีผลงานของ คสธจ.อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ที่มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน โด...
	2.4 กรมอนามัย ควรพัฒนา คู่มือ แนวทาง การปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของคสธจ. รวมทั้งจัดการประชุมชี้แจง/อบรม ให้คสธจ. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ สามารถปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัด/แนวทางการติด...
	3. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
	ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ อสธจ. รูปแบบการดำเนินงานของอสธจ.ที่มีประสิทธิผลสูง ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ในการดำเนินงานของอสธจ. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คสธจ. ตามพรบ.การสาธารณสุขฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 แ...
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	การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีดังต่อไปนี้
	1.หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์
	1.1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำและศูนย์อนามัยเขตกรมอนามัยสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)
	1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานเลขาคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของ คสธจ. ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
	1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในฐานะองค์คณะ ในคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) ได้นำผลการศึกษาไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ คสธจ. และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
	1.4 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยผ่านกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพและสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
	2. แผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
	2.1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัยจะนำเสนอผลการศึกษาต่ออธิบดีกรมอนามัย (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข)
	2.2 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขจะได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจต่อแนว
	ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คสธจ. แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง ศูนย์เขต และส่วนภูมิภาค ในช่วงปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พื้นที่ต่างๆและจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) เพื่อสน...
	3. แผนการตีพิมพ์เผยแพร่
	คณะผู้วิจัยจะจัดทำบทความวิจัย เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติด้านสาธารณสุข และ/หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย (Thai Citation Index) อย่างน้อย 1 บทความ และวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI อย่างน้อย 1 บ...
	แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้าง อำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
	องค์กรและหน่วยงานที่มีหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  9
	แผนภูมิที่ 3 แสดงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข    11
	แผนภูมิที่ 4 แสดงบทบาทการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  14
	แผนภูมิที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา       22
	1. ความเป็นมา ความสำคัญ
	2. วัตถุประสงค์:
	3. ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย
	1. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
	1. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
	หลักการสำคัญ
	โครงสร้าง
	อำนาจหน้าที่
	/
	แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้าง อำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
	องค์กรและหน่วยงานที่มีหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
	/
	และจากการศึกษาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยการระดมความคิดเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้แทน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย พบว่าปัญหาอุปสรรคต่อการควบคุมกำ...
	•   กำกับ ดูแล ราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วย         การสาธารณสุขกำหนดไว้
	•   ชี้แจงและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย
	•  ติดตามและประสานงานการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดP8F
	กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้บัญญัติ กลไก “คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)”  ไว้ใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีองค์คณะประกอบด้วย
	ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
	อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหว...
	นายกเทศมนตรี  จำนวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุข และการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
	ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการและให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้
	(1) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่รัฐมนตรีมอบหมาย
	(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
	(3) ให้คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	(4) ประสาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
	(5) สอดส่องหรือกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
	(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
	(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8/1
	(8) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
	(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายP9F
	3. โครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางได้กระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆเพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่...
	3.1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
	ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 70 ได้กำหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้
	3.1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
	3.1.2 เทศบาล
	3.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล
	3.1.4 ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบคือ
	1) กรุงเทพมหานคร
	2) เมืองพัทยา
	3.2 บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นP11F
	ในที่นี้ ได้ทบทวน บทบาทอาจหน้าที่ของอปท. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ 3 รูปแบบ ได้แก่ อบจ. เทศบาล และอบต.
	3.2.1 บทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2498 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 และมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติและประกาศคณะปฏิวัติจำนวน 11 ครั้ง พระราชบัญญัติที่ใช้ในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25...
	โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 7 ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีจำนวนดังนี้ คือ
	1) จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน
	2) จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน
	3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน
	4) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน
	5) จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน
	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
	การออกข้อบัญญัติจังหวัด (มาตรา 54)
	การตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	เสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาค (มาตรา 32)
	เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภาองค์ก...
	อำนาจในการออกข้อบัญญัติชั่วคราว (มาตรา 57)
	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 45)
	ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
	จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
	สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
	ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
	แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
	อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
	คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (7 ทวิ)
	จัดทํากิจการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (8)
	จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (9)
	3.2.2 บทบาท อำนาจ หน้าที่ของเทศบาล
	ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กำหนดให้มีเทศบาล 3 ประเภทคือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร
	เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล (มาตรา 9)
	เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ที่มีรายได้พอควร (มาตรา10)
	เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป (มาตรา 11) ทั้งมีรายได้พอควร
	เทศบาล ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
	สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจํานวน (มาตรา 15) สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 12 คน สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 18 คน สภาเ...
	นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (มาตรา 48 ทวิ)
	นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน
	เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
	(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
	(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ
	(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
	สิ่งปฏิกูล
	(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
	(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
	(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
	(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
	(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
	เทศบาลตำบล  อาจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
	(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
	(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
	(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
	(5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
	(6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
	(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
	(8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
	(9) เทศพาณิชย์
	เทศบาลเมืองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
	(2) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
	(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
	(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
	(5) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
	(6) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ
	(7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
	(8) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
	เทศบาลเมืองอาจทำกิจการ ดังต่อไปนี้
	(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
	(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
	(3) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
	(4) ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
	(5) ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล
	(6) ให้มีการสาธารณูปการ
	(7) จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข
	(8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
	(9) ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
	(10) ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
	(12) เทศพาณิชย์
	เทศบาลนคร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
	(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในอำนาจหน้าที่เทศบาลเมือง
	(2) ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
	(3) กิจการอย่างอื่นซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข
	(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ
	และสถานบริการอื่น
	(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
	(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
	(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
	(8) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
	3.2.3 บทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยมีมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
	โครงสร้างการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนห...
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
	อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
	(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ
	สิ่งปฏิกูล
	(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
	(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
	(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
	องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการดังต่อไปนี้
	(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
	(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
	(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
	(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
	(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
	(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
	(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
	(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
	(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
	(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
	(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
	(12) การท่องเที่ยว
	(13) การผังเมือง
	4. บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
	ในที่นี้ ได้ทบทวน บทบาท อำนาจ หน้าที่ ของหน่วยงานภูมิภาค ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการดำเนินงานของอปท. ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หน่วยงานหลักๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวั...
	บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดP12F
	3) การตรวจประเมินมาตรฐานครัวเรือน หน่วยงาน สถานที่ และสถานประกอบการ
	ตามมาตรฐานที่กำหนดในแต่ละประเภท
	บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานส่งเสริมการปกรองท้องถิ่นจังหวัดP13F
	4.3 บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดP14F
	4.4 บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดP15F
	6) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
	4.5 บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดP16F
	1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภาย...
	2) ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
	3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
	4) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
	5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
	4.6 บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดP17F
	เป็นตัวแทนกรมในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการวาง และจัดทำผังต่าง ๆ ตามที่กรมมอบหมาย หรือที่จังหวัดหรือ ท้องถิ่นร้องขอดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจ และ สร้างสำนึกด้านการผังเมืองและการ โยธาธิการ กำกับติดตามสภาพ ระบบบริ...
	4.7 บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดP18F P
	4.8 บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดP19F P
	4) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
	5. การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับระดับจังหวัดและท้องถิ่น
	6. การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขและคณะ (2541)P23F P ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอจากคปสอ.ที่ประสบความสำเ...
	จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และ สุภาวดี นุชรินทร์ (2553)P24F P ได้สำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของ
	คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยการสำรวจเร่งด่วน (quick survey) เกี่ยวกับองค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัดทั้ง 26 จังหวัดระยะเวลาการศึกษ...
	อัญชิสา อยู่สบาย และคณะ (2555)P25F Pปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอ่างทอง โดยศึกษาในกลุ่มประธานคณะกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอ่างท...
	ธนวัฒน์ แปงใจ (2558)P26F Pศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการงบประมาณ ด้านบริหารจัดการบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และด้านบริหารจัดการโ...
	3.1) มิติอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
	6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
	ดำเนินการระหว่าง เดือนเมษายน–ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน
	7. สถานที่เก็บข้อมูล
	(1) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่รัฐมนตรีมอบหมาย
	(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
	(3) ให้คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้คำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
	(4) ประสาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
	(5) สอดส่องหรือกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
	(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
	(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8/1
	(8) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
	(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	จากผลการศึกษาบทบาทอันพึงประสงค์ของคสธจ. ตามที่คสธจ.ต้องการให้เป็น พบว่า ทุกข้อสอดคล้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามพรบ.การสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 แต่บทบาทที่พึงประสงค์จากผลการศึกษายังไม่ครอบคลุมบทบาทที่กำหนดไว้ตาม พรบ. ได้แก่ บทบาทหน้าที่...
	ดังนั้น ในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของคสธจ. และการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคสธจ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ควรนำประเด็นดังกล่าวข้างต้น ไปสร้างความเข้าใจให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของคสธจ.ในอนาคตมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
	ดังนั้น ในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของคสธจ. และการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคสธจ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ควรนำประเด็นดังกล่าวข้างต้น ไปสร้างความเข้าใจให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของคสธจ.ในอนาคตมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
	2. ข้อเสนอแนะ
	2.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
	นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานของ อสธจ. รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลสูง บทบาทที่สำคัญของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จากผลการศึกษานี้ ควรนำไปเป็นประเด็นในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่ม คสธจ....
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	หน่วยงานหลักในระดับส่วนกลาง ที่มีหน้าที่ในการการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
	ท้องถิ่นในการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ ตามพรบ.การสาธารณสุข ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวิเคราะห์ ทั้งด้านกำลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้มีการสนับสนุนให้เกิดศักยภาพที่เหมาะสมของอปท.
	2.2.2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้มีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการการอบรมต่างๆที่จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจห...
	2.2.3 กรมอนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคสธจ. รวมทั้งมีผลงานของ คสธจ.อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ที่มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน...
	2.2.4 กรมอนามัย ควรพัฒนา คู่มือ แนวทาง การปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของคสธจ. รวมทั้งจัดการประชุมชี้แจง/อบรม ให้คสธจ. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ สามารถปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัด/แนวทางการ...
	2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
	ในการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทาง กลไก สนับสนุนการดำเนินงานของ คสธจ. ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาต่อไปในประเด็นต่อไปนี้
	2.2.1 การศึกษาแนวทางและกลไก การบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/
	1) มิติอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

