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(1) 
ค าน า 

 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข               
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามความในข้อ ๙ ให้ข้าราชต าแหน่ง นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาล 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ในระดับปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค 
ในระดับปฏิบัติงาน และข้าราชการหรือพนักงานราชการต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนิติกร 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และเข้าใจหลักการ เจตนารมณ์ สารบัญญัติ และบทบาทอ านาจหน้าที่
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงเชื่อมโยงการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องได้  

การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าหลักสูตร
การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ผู้ศึกษาคาดหวังว่า ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ต่อกรมอนามัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(2) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจาก
บุคคลหลายท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และ
ให้ข้อมูล รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ 

 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข 
นางพรพรรณ ไม้สุพร นักวิชาการกฎหมายอิสระ ที่ปรึกษาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และนายสมชาย ตู้แก้ว 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการตามกฎหมายทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าและ
พัฒนาเครื่องมือ ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและจัดส่งคืนแก่ผู้ศึกษา รวมถึงให้ความร่วมมือในการให้
สัมภาษณ์สนทนากลุ่ม โดยให้ข้อมูลรายละเอียดของหัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหาของหลักสูตรการอบรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแก่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขด้วยดีตลอดมา จึงขอมอบคุณค่าและประโยชน์ของ
หลักสูตรการอบรมนี้แด่ทุกท่านจากหัวใจ 
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(3) 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าหลักสูตร “อบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535” เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive study) 
โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบส ารวจ/แบบสอบถาม การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) การรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับ     
อนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสูตรอบรมดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการศึกษา จากการส่งแบบสอบถามถึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขสังกัดราชการส่วนกลาง      
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจ านวน 36 แห่ง ตอบกลับมาจ านวน 29 แห่ง (ร้อยละ 80.56) การประชุม
ระดมความคิดเห็น (Focus group) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มละ 15 คน รวมจ านวน 45 คน การรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 50 คน และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จ านวน 30 คน พบว่า เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีความต้องการให้หลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อวิชา เทคนิคการไกล่เกลี่ยในกรณีเกิดการร้องเรียนใน
เรื่องต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายปกครอง เทคนิคการตรวจวัดเสียงแสงสว่าง และน้ าเสีย 
หัวข้อวิชาเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และด้านกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข โดยสามารถก าหนดหัวข้อวิชาในหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ ๑. กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ๒. สารบัญญัติและแนวทางการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๓. 
ประสบการณ์บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๔. การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ๕. หลักการและการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ๖. หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๗. หลักวิชาการในการจัดการเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ๘. หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๙. 
หลักวิชาการในการควบคุมและจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
๑๐. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และเห็นควร
ก าหนดให้หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด สามารถด าเนินการขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย รวมทั้งมีการ
ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการท าแบบทดสอบวัดผลการอบรมได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนทั้งหมด ก าหนดให้หน่วยงานจัดการอบรม ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แจ้งกรมอนามัย และ
หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ต้องเข้ารับการอบรม ได้แก่ 
ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และก าหนดคุณสมบัติของ
วิทยากรผู้บรรยาย โดยต้องมีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ หรือด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือผู้มีประสบการณ ์

 
 



(4) 
 

ในด้านกฎหมาย หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์
การสอนในเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ป ีโดยระยะเวลาการอบรมควรก าหนดให้ไม่เกิน ๕ วัน ซึ่งแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีความ
ต้องการในหลักสูตรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน โดยประกอบไปด้วยหัวข้อวิชาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และ
ด้านกฎหมายซึ่งมีท้ังการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีความหลากหลาย
ในสาขาวิชาชีพบางต าแหน่งมีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บางต าแหน่งมีองค์
ความรู้ด้านกฎหมายโดยในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าการสาธารณสุข ต้องใช้องค์ความรู้
และทักษะทั้ง ๒ ด้าน ส าหรับระยะเวลาอบรม 5 วันนั้น เป็นระยะเวลาที่กลุ่มเปูาหมายในการอบรม คือ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุดประกอบกับเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการอบรมมีขอบเขต เนื้อหา        
ที่เหมาะสมกับระยะเวลาดังกล่าว และการก าหนดหน่วยงานจัดการอบรมที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการอบรมและรองรับการเข้ารับการอบรมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั่ว
ประเทศที่มีจ านวนมาก โดยวิทยากรของหลักสูตรต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆตามเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายและมีการทดลองใช้จริง วิธีการประเมินผล ควรมีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขส าหรับผู้รับผิดชอบด้าน
กฎหมาย และมีหลักสูตรส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละด้าน เช่น การออก
ค าสั่งทางปกครอง การเปรียบเทียบ การยึดอายัดและการตรวจเหตุร าคาญ และก าหนดวิธีการประเมินผลที่ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายของแต่ละหลักสูตร  

 
ค าส าคัญ : เจ้าพนักงานสาธารณสุข, อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน, กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
๑.๑ ความส าคัญและท่ีมาของการศึกษา  

ในสภาพการณ์ปัจจุบันการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งบางพื้นที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้  
หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในบทบาทและอานาจหน้าที่รวมถึงการด าเนินงานและการบังคับใช้กฎหมาย  
ส่งผลให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ตรงตามเจตนารมณ์เท่าที่ควร 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความในข้อ ๙ ให้ข้าราชต าแหน่ง นายแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาล เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ในระดับปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค ในระดับปฏิบัติงาน และข้าราชการหรือพนักงานราชการต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนิติกร ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และเข้าใจหลักการ เจตนารมณ์ สารบัญญัติ 
และบทบาทอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รวมถึงเชื่อมโยงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ และสืบเนื่องจาก
การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือเจ้าพนักงานสาธารณสุขจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น ได้มีข้อเสนอเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยก าหนด 
โดยรายละเอียดของหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย รวมทั้งควรให้ฝึกปฏิบัติจริง
ในการปฏิบัติงานตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น 

ผู้ด าเนินการในฐานะ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนากฎหมาย ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จึงได้
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพ่ือเข้าใจหลักการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือจัดท าหลักสูตร“การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”  

๑.๓ ค าถามของการศึกษา  
หลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” ที่ตรง

กับความต้องการของเจ้าพนักงานสาธารณสุขควรเป็นอย่างไร  

1.4 สมมุติฐานของการวิจัย 
๑..๔.๑ หวัข้อวิชาของหลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕” ในแต่ละกลุ่มเปูาหมายมีความแตกต่างกัน 
           ๑..๔.๒ หวัข้อวิชาของหลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕” ในแต่ละกลุ่มเปูาหมายไม่มีความแตกต่างกัน 
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1.5 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
 

 

  

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ        
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมาย 

 แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) 

ประชุมยกร่างหลักสูตร 

หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการสุขาภิบาล 
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ      
ในระดับปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค ใน
ระดับปฏิบัติงาน และข้าราชการหรือพนักงานราชการต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนิติกร 

 

 กรมอนาม ัย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติวิทยากร 

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของคะแนนทั้งหมด จะได้รับมอบ
ประกาศรับรองการฝึกอบรม 
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๑.6 นิยามศัพท์ท่ีจะใช้ในการศึกษา  
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องประกอบด้วย หัวข้อ เนื้อหา และระยะเวลาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 
“หน่วยงานจัดอบรม” หมายความว่า กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งนี้ต้องได้รับการเห็นชอบ
จากกรมอนามัย 

“ผู้เข้ารับการอบรม” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ซึ่งคุณสมบัติได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ตรงกับความต้องการ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสรุปสาระส าคัญในประเด็นที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินการศึกษานี้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
๒.๑ โครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข             

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒.๒ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
๒.๓ สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ โครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๑.๑ กรมอนามัย  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีรวมทั้งการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึง
การสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า 
โดยมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น ส านัก/กอง/กลุ่ม รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานกรมอนามัย 
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โดยหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้ประกาศระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี ้

๑. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพและการเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการด าเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการ 
เฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๑.๓ ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสาน
ความร่วมมือกับภาค ีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
การเฝูาระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

๑.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ศูนย์อนามัยที ่๑ - ๑๒ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ศึกษา วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
บริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๒ สนับสนุนการด า เนินการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือสุขภาพ ในระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถและความเข้มแข็ง ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐานและกฎหมาย 

๒.๔ รณรงค์ เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
เครือข่ายประชาชนในระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๒.๕ สนับสนุนและก ากับคุณภาพการรับรองมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

๒.๖ ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาค ีเครือข่าย ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

๒.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ าของประเทศ 
๓.๒ ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
๓.๓ พัฒนาและจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ าบริโภคของประเทศและ

ระบบการรับรองมาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.๔ พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝูาระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ าบริโภคของประเทศ 
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๓.๕ ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน้ าแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและชุมชน 

๓.๖ สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ าของ
ประชาชนที่ถูกต้อง และสามารถปูองกันตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๓.๗ ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

๓.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
๔.๒ ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ พัฒนาและจัดท ามาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔ พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝูาระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๔.๕) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและชุมชน 

๔.๖ สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๔.๗ ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๔.๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑.๒ กรมควบคุมโรค 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการเพ่ือการควบคุม
โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือ
การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจาก
การปูองกันและการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพโดยมีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น ส านัก/กอง/กลุ่ม 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างหน่วยงานกรมควบคุมโรค 

 
 

โดยหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี ้

๑. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค

และภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๑.๒ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝูาระวังปูองกัน 

และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๑.๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๑.๔ ประสานและสนับสนุนการปฏบิัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝูาระวังปูองกัน และ

ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๑.๕ สนับสนุนการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพ่ือการปูองกันโรคระหว่างประเทศ 
๑.๖ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใน

เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
๑.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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๒. ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และการควบคุมโรค

และภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
๒.๒ ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝูาระวังปูองกัน 

และควบคมุโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน 

๒.๔ ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

๒.๕ ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

๒.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

              ๒.๑.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  

ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนร ะบบ
คุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรวมทั้งการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพอันจะท าให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีการแบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น ส านัก/กอง/กลุ่ม รายละเอียดแผนภูมทิี่ 4 
แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
โดยหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี ้
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๑. ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๒ ส่งเสริม พัฒนา ก าหนดมาตรฐานสถานพยาบาลและจรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะ 
๑.๓ พัฒนาระบบ และด าเนินการด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการด้านสุขภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านสุขภาพ 
๑.๕ ประสานความร่วมมือ สนับสนุนและเจรจาตกลงการค้าด้านบริการสุขภาพระหว่างประเทศ 
๑.๖ ส่งเสริมพัฒนาการเป็นศูนย์กลางบริการทางสุขภาพในระดับสากลเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
๑.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑.4 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจ าทั่วไปของ
กระทรวง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายละเอียดแผนภูมทิี่ 5 

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 



10 
 

โดยหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒  ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี ้

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
  1.๒ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
  1.๓ ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พ้ืนที่จังหวัดเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 
  1.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

 2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  2.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
  2.๒ ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนทีอ่ าเภอ 
  2.๓ ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พ้ืนทีอ่ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 
  2.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
แผนภูมิที่ 7 โครงสร้างหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
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2.1.5 กรุงเทพมหานคร 
ให้กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดังต่อไปนี้การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสาธารณูปโภค การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
การสาธารณูปการ เป็นต้น โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรุงเทพมหานครรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 8 
ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 8 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

 
โดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้ประกาศระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี ้
1. ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการ 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและการปูองกันโรค การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรม
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และส านึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย  
การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข 
การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ ายทอด
เทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน 
และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ 

2. กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่พัฒนาระบบงานสุขาภิบาลอาหาร 
พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ให้การ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ กฎหมาย อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณและก าลังคน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 
50 ส านักงานเขต สามารถด าเนินงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาแนะน าทาง
วิชาการและกฎหมาย จัดท ามาตรฐานทางวิชาการสุขาภิบาลอาหารและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมก ากับด้านสุขลักษณะสถานประกอบการตามหมวด 8 และหมวด 9 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 พัฒนาและปรับปรุงกลไกระบบการท างานให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารในระดับพ้ืนที่ บริหารจัดการระบบและออกหน่วยตรวจสอบเฝูาระวังและประเมิน
ความเสี่ยงของคุณภาพอาหาร น้ าแข็ง น้ าดื่มที่วางจ าหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการทางวิชาการแก่
ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารโดยจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครให้กับ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 
และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบการอาหาร และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหาร 

3. กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ด้านสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายการควบคุม
เหตุร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ การสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ 
และการอาชีวอนามัยการจัดท าแผนงานและโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงาน
ในฐานะหน่วยงานกลางในการควบคุม ก ากับ ดูแล ประเมินผลส าเร็จของงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดท าและปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ยกเว้น การสุขาภิบาลอาหาร) 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและ
พัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องใน
กลุ่มเปูาหมายหลักและประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือของส านักงานเขตทั้งในเรื่อง
วิชาการและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นศูนย์สารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
การตรวจสอบสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่ส านักงานเขตหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องขอความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

4. ฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทาง
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สุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ 
การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่
สาธารณะหรือสถานที่ เอกชน การอนุญาตให้ ใช้ เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและ  
ฌาปนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร 
การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2.1.6 เมืองพัทยา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13  มาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเมืองพัทยา (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  พ.ศ. 2554  

จึงให้ก าหนดส่วนราชการเมืองพัทยาและอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในดูแล รักษา 
และบริหารจัดการเมืองพัทยาในภาพรวมทั้งหมดเช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา การจัด
ให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร 
โรงมหรศพ และสถานบริการอื่น เป็นต้นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเมืองพัทยารายละเอียดตามแผนภูมิที่ 9 
ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 9 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเมืองพัทยา 

 
 

โดยหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยาตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ.  2542 ภายใต้ประกาศระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามประกาศฯ ฉบับเดิมคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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เมืองพัทยา แต่ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างภายในเมืองพัทยา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักการสาธารณสุข เมืองพัทยา มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้าน
พฤติกรรมและส านึกทางสุขภาพ การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร  การอาชีวอนามัย และ
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน
โรค การควบคุมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรม การดูแลรักษาสุขภาพ 
ด าเนินการให้บริการตรวจรักษา การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ศึกษาค้นคว้านวัตกรรม การวิจัย
ระบบการแพทย์และการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2. ส านักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การดูแลพ้ืนที่สีเขียว การควบคุมคุณภาพและเฝูาระวังอากาศ เสียง ยานพาหนะ
และแหล่งอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2.1.7 เทศบาล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดท้องถิ่นใด 

มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

  1) เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รักษาความสะอาด
ของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

  2) เทศบาลเมือง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ กิจการตามที่ระบุไว้ในอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบล 
ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ดูแล ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามสุขลักษณะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
ควบคุม ดูแลตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม สุสานและฌาปนสถาน บ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก บ ารุง
โรงพยาบาล การสาธารณูปการ กิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข รักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
อ านาจหน้าที่ของ 

  3) เทศบาลนคร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ กิจการตามที่ระบุไว้ในอ านาจหน้าที่เทศบาลเมือง 
กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร 
โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืนจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม จัดให้มีและ
ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  

โดยหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล ภายใต้ประกาศระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี ้

1. ส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ 
การจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การสัตวแพทย์ การส่งเสริม
สุขภาพการควบคุมปูองกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมและจัดให้บริการ
เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมอนามัย 
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2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานปูองกัน และควบคุมโรค งานสัตวแพทย์ พร้อมกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 

 
2.1.8 องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
มีรายละเอียดตามแผนภูมทิี่ 10 11 และ 12 ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 10 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล (ขนาดใหญ่) 
 

 
 
แผนภูมิที ่11 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล (ขนาดกลาง) 
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แผนภูมิที่ 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล (ขนาดเล็ก) 

 
 
โดยหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี้ 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล

และปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ 
การปูองกันและบ าบัดโรค การสุขาภิบาล การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบ าบัดน้ าเสีย การดูแล
รักษา สวนสาธารณะ ปูองกันและบ าบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย 
งานสถานพักฟ้ืน งานเวชกรรมสังคม 

2. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมโรค  และวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝูาระวังโรค งานเผยแพร่ฝึ กอบรม การให้สุขศึกษา การจัดท า
งบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

๒.๒ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข

มีอ านาจดังต่อไปนี้  
๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าสั่งชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง

เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการเพ่ือ

ตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจ
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สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานทีน่ั้น  

๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้  

๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี
หรือเพ่ือนาไปท าลายในกรณีจ าเป็น  

๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่ต้อง
ใช้ราคา และอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการ
กระท าใดๆ ที่ฝุาฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า 

๒.3 สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ( ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ) 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายด าเนินการส ารวจสถานการณ์การบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยการส่งแบบสอบถามและการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) 
โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น       
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๒.3.๑ สรุปข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
โดยการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มเปูาหมายคือเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค         
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 110 แห่ง ใช้ระยะเวลาในการส ารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 
และได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 72 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 65.45) มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนการตอบกลับแบบสอบถามจากหน่วยงานต่างๆ 

หน่วยงาน จ านวนแบบสอบถาม  ร้อยละ  

จัดส่ง  ตอบกลับ  
ส่วนกลาง  10  8  80.00  

ส่วนภูมิภาค  94  60  63.83  
ส่วนท้องถิ่น  6  4  66.66  
รวมทั้งสิ้น  110  72  65.45  
 
โดยในแบบสอบถาม จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย              

ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
และส่วนที ่๔ ความต้องการสิ่งสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย ได้สอบถามใน 6 ประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การมีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานมี่มีบัตรแต่ไม่ครบทุกคนมี

จ านวนมากที่สุดถึง ๕๘ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.55) รองลงมาคือหน่วยงานที่มีบัตรครบทุกคนมีจ านวน 8 แห่ง   
(คิดเป็นร้อยละ 11.12) และหน่วยงานที่ยังไม่มีบัตรมีจ านวน 6 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 8.33) ตามล าดับ 

๒. ผู้รับผิดชอบจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานที่ยังไม
ผู้รับผิดชอบจัดท าบัตรมีจ านวนมากที่สุดถึง 43 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 59.73) รองลงมาคือหน่วยงานที่มี
ผู้รับผิดชอบจัดท าบัตรมีจ านวน 29 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 40.27) ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานที่ยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบจัดท าบัตรนั้น มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่เดิมที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าบัตรโยกย้ายต าแหน่ง ยังไม่มี
การมอบหมายให้ด าเนินการที่ชัดเจน และเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ท าให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงและยังไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินการดังกล่าว 

  3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานที่เคยปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขมีจ านวนมากที่สุดถึง 64 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 88.88) รองลงมาคือหน่วยงานที่ไม่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจ านวน 8 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 11.22) ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงาน
ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะใช้วิธีการเสนอค าแนะน าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผ่านช่อง
ทางการบริหารตามสายบังคับบัญชา หรือใช้อ านาจหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๓๓๕ โดยอาศัยอ านาจจากการเป็นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

  4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานที่
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจ านวนมากที่สุดถึง 44 แห่ง (คิดเป็น
ร้อยละ 61.11) รองลงมาคือหน่วยงานที่มปีัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจ านวน 
28 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 38.82) ตามล าดับ  

5. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย  
     1. ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีอ านาจสั่งการใดๆ ซึ่งต่างไปจากเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอ่ืน เช่นอุตสาหกรรมจังหวัด 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
     2. เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและต าบล ยังขาดคู่มือและแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2553 

   3. การให้ข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการบางครั้ง อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง อีกท้ัง 
บางกรณีเป็นเรื่องเฉพาะทางวิชาชีพ จึงไม่สามารถวินิจฉัยได้ 

   4. ให้ค าแนะน าท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่ติดตามผลการด าเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามค าแนะน าดังกล่าว 

5. เจ้าพนักงานท้องถิ่นบางแห่งไม่ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ และขาดความรู้ ความเข้าใจ 
นอกจากนั้นยังไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมไปถึงท้องถิ่นบางแห่งออกข้อบัญญัติไม่ครอบคลุมอีกด้วย  

6. ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อมั่น
ในองค์ความรู้ด้านกฎหมาย นอกจากนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุขยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มักจะไป
ด าเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. เจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยต าแหน่งไม่ได้ลงปฏิบัติงานจริง และเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ที่ลงปฏิบัติงานจริงไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขแต่ได้รับมอบหมาย ซึ่งยังขาดองค์ความรู้ เช่น นิติกรของ
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ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นนิติกร และไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงมี
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 

   8. ภาระงานด้านอ่ืนๆ มีมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขน้อยลง 

  6. การจัดท าฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานไม่มีการจัดท า
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจ านวนมากที่สุดถึง 43 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 59.72) รองลงมาคือ
หน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจ านวน 29 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 40.28) 
ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานที่ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีสาเหตุมาจากการตั้ง
กลุ่มงานใหม่หรือค าสั่งมอบหมายงานใหม่ และเพ่ิงเริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นใน
ส่วนของหน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นระบบและไม่
ครบถ้วน     

 ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้สอบถามใน 4 ประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พบว่าหน่วยงานเห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไข 
                 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มีจ านวนมากที่สุดถึง 61 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 84.72) 
รองลงมาคือหน่วยงานที่เห็นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มีความเหมาะสมแล้ว มีจ านวน 11 แห่ง (คิด
เป็นร้อยละ 15.28) ตามล าดับ 

 2. ข้อเสนอเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ แบ่งออกเป็น              
3 หน่วยงานดังนี้ 

    1. หน่วยงานส่วนกลาง 
- นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป ควรให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

โดยไม่ต้องให้ผู้อ านวยการมอบหมาย 
- ควรเพ่ิมในส่วนนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับช านาญการลงมา โดยให้ผู้อ านวยการศูนย์

มอบหมาย 
 - เพ่ิมการแต่งตั้งนิติกรและนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการขึ้นไป    
     2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
 - เพ่ิมการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีใ่นกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ตั้งแต่ระดับช านาญการข้ึนไป 
     - หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ. 
     - ผอ.รพ.สต. /แต่งตั้งนิติกร ศอ.1-13  
     - นิติกรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสจ./ศอ./รพ. 
      - เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
     - เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการตรวจตราและควบคุมก ากับ 

      3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
   - เพ่ิมการแต่งตั้ง ปลัด อบต.หรือปลัดเทศบาล (ในกรณีที่อบต.หรือเทศบาลบางแห่ง
ไม่มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุข หรือหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
      - ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ข้อ 6 ควรเขียนบทบัญญัติการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมือนกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากต าแหน่งที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถสรรหาได้ และ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุขได้ 
เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับช านาญการ
ขึ้นไปอีกด้วย 
       - ควรระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ให้ชัดเจนว่า ผู้ที่รักษาการต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก /กองสาธารณสุข /หัวหน้าฝุาย/หัวหน้ากอง /หัวหน้าส่วนสาธารณสุข เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        - ควรก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงไป
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  

      3. ข้อเสนอให้ยกเลิกในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
   ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่ามข้อ 4 เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีกฎหมาย
เฉพาะแล้ว 

    4. ข้อเสนอให้แก้ไขรายละเอียดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
- ตามประกาศฯ ข้อ 5.9 “หัวหน้าสถานีอนามัย” แก้เป็น “ผอ.รพสต.” และ

ต าแหน่งใหม่ของหัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
- แก้ไขชื่อสถานที่ ข้อ ๕.๑๐ จาก “สถานีอนามัย” แก้เป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  
- ข้อ 13 บทบาทหน้าที่ ควรเพิ่มเติมค าว่า “สั่งการ” ท้ายค าว่า “ตรวจตรา”  
- ควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้พนักงานราชการเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขด้วย 
- ข้อ 2(2.15) ข้อ 5(5.9) ผู้อ านวยการ ศอ.ที่ 1 - 13  
- ข้อ 12 ควรระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ให้ เจ้าพนักงานสาธารณสุข    

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
- แก้ไขชื่อต าแหน่งจาก “ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม” แก้ เป็น 

“ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม”  

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้สอบถามใน 2 ประเด็น    
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. การก าหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม พบว่าหน่วยงานเห็น
ควรให้ก าหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมมีจ านวนมากที่สุดถึง 65 แห่ง (คิดเป็นร้อย
ละ 90.28) รองลงมาคือหน่วยงานที่ไม่เห็นควรให้ก าหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม 
มีจ านวน 7 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 9.72) ตามล าดับ 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม ซึ่งได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 65 แห่ง 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

    1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ ากว่าปฏิบัติการ มีจ านวน 6 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 9.23) 
      2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ ากว่าช านาญการ มีจ านวน 3 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 4.62) 

    3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ มีจ านวน 38 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 58.46) 
    4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุข มีจ านวน 18 แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ 27.69) 

 ส่วนที่ 4 ความต้องการสิ่งสนับสนุน 
- พบว่ารูปแบบการสนับสนุนที่เจ้าพนักงานสาธรณสุขต้องการมากที่สุด คือการฝึกอบรม 

หลักสูตรระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘ รองลงมาคือการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตรต่อเนื่อง)       
คิดเป็นร้อยละ 16.66 เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือคู่มือ แผ่นพับจดหมายข่าว วารสารวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 9.72 
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ไฟล์เอกสาร, VCD, หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 5.55         
การฝึกอบรมผ่านทางระบบ E-Learning คิดเป็นร้อยละ 2.77 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.38 ตามล าดับ 

แต่ที่น่าสังเกตคือผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการให้สนับสนุนโดยใช้สื่อหลายรูปแบบมากกว่า
เลือกตอบเพียงข้อเดียวเป็นจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 25.00  

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
    1. ควรรอความชัดเจนของการจัดโครงสร้างของ อปท.ตามนโยบายของ คสช. ให้ชัดเจนก่อน 
    2. กรมอนามัยควรสนับสนุนเอกสารคู่มือที่จ าเป็นแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข     

ให้เพียงพอและเป็นปัจจุบัน  
    3. ควรก าหนดให้มีการอบรมสุขลักษณะและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ือตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

๒.3.2 สรุปข้อมูลประเด็นการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตรการอบรมควรมีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านใดบ้าง และควรก าหนดระยะเวลา
การอบรมในแต่ละหัวข้ออย่างไร จากการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559     
ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี  โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือเจ้าพนักงานสาธารณสุข             
จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 80 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
 ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรค 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรงสาธารณสุข และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
รวมทั้งสิ้น 20 คน แสดงความคิดเห็นว่า หลักสูตรอบรมควรเน้นในเรื่องการใช้อ านาจตามกฎหมายในการออก
ค าสั่งทางปกครอง เพ่ือให้เจ้าพนักงานฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  และอาจก าหนด
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และการบังคับใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 2. กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
 ประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 4 5 และ6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองนนทบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 4 5 และ6 สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
รวมทั้งสิ้น 20 คน แสดงความคิดเห็นว่า ควรก าหนดระยะเวลาในการอบรมประมาณ 5 วัน และมีเนื้อหา ดังนี้ 

๑. หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
๒. การอนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ระบาดวิทยาพื้นฐาน และอาชีวอนามัย 
๓. เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 3. กลุ่มหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น       
 ประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลต าบลเสาธงหิน เทศบาลต าบลบางใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคูรัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ เทศบาลต าบลไทรม้า ส านักอนามัย กทม . 
ส านักงานเขตราชเทวี ส านักงานเขตบางเขน ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตพญาไท ส านักงานเขตลาดพร้าว 
ส านักงานเขตตลิ่งชัน ส านักงานเขตวังทองหลาง ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตห้วยขวาง และศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 40 คน แสดงความคิดเห็นว่า หลักสูตรการอบรมควรประกอบด้วย เทคนิคการไกล่เกลี่ย 
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ในกรณีเกิดการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายปกครอง เทคนิคการตรวจวัด
เสียง แสงสว่าง และน้ าเสีย ส่วนระยะเวลาการอบรมนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละระดับของผู้ที่เข้าร่วม
อบรมเป็นต้น 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม (Training Program Design) เป็นกระบวนการที่กระท าภายหลังการ

วิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์ภารกิจ หน้าที่ และกลุ่มผู้ฟัง หลักสูตรการฝึกอบรมที่
ท าขึน้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม เมื่ออบรมแล้วจะต้องสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง 
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ โครงการฝึกอบรมจะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการจัดหลักสูตร
ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ โดยมีรูปแบบ หรือโครงสร้างของโครงการฝึกอบรม 
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

๑. ชื่อโครงการ และหลักสูตรฝึกอบรม  
๒. หลักการและเหตุผล  
3. วัตถุประสงค์ 
4. หัวข้อการฝึกอบรม และรายละเอียด 
5. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. ก าหนด วันเวลา และสถานที่ฝึกอบรม 
7. รายชื่อวิทยากร 
8. การรับรองผลการฝึกอบรม 
9. การประเมินผลและการติดตามผล 
10. ประโยชน์ 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
12. ตาราง ก าหนดการฝึกอบรม 
13. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
14. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม 

หลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษา เพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  
และสังคมได้ การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผู้เรียน 
หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  
และสังคมอยู่เสมอ  

๒.๔.๑ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการวางแผนการประเมินผล
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนา 
อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศ
ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งนี้ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรดังนี้ 
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บุญม ีเณรยอด (๒๕๓๑ : ๑๘) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงโครงการที่ประมวลความรู้
และประสบการณ์ทั้งหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและเพ่ือบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  

สงัด อุทรานันท์ (๒๕๒๘) กล่าวคาว่า “การพัฒนา” หรือ ค าในภาษาอังกฤษว่า “development” มี
ความหมายที่เด่นชัดอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การท าให้ดีขึ้น หรือ ท าให้สมบูรณ์ขึ้น และอีก
ลักษณะหนึ่ง หมายถึง ท าให้เกิดขึ้น โดยเหตุนี้ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมีความหมายได้ ๒ 
ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และอีก
ความหมายหนึ่งก็ คือ เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย  

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (๒๕๓๗) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร อย่างเป็นระบบซึ่งมีขึ้นตอนส าคัญ
สรุปได้ดังนี้  

ขั้นที ่๑ การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เพ่ือวินิจฉัยปัญหาและความต้องการ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ  
ขั้นที ่๒ การก าหนดเปูาประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว จะพิจารณา

และก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา  
ขั้นที่ ๓ การเลือกและการจัดเนื้อหา จะต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน มีความยากง่ายสอดคล้องเหมาะสมกับวัย 
เนื้อหาต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผู้เรียนได้ ในแง่ของความพร้อมด้านเวลา 
ผู้สอน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ขั้นที่ ๔ การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสามารถท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว รวมไปถึงยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  

ขั้นที ่๕ การก าหนดอัตราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ในการวัดประเมินผลการเรียน ก าหนดเวลาเรียนการสอน 
โดยจัดเนื้อหาวิชาตามล าดับก่อนหลังให้สัมพันธ์กับจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนการวัดผลประเมินผล ควรก าหนด
วิธีการเกณฑ์การจบหลักสูตร  

ขั้นที่ ๖ การน าหลักสูตรไปใช้ หลังจากล่างหลักสูตรแล้วต้องมีการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม  

ขั้นที ่๗ การประเมินผลหลักสูตร เมื่อใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหนึ่ง ควรมีการประเมินผลหลักสูตรใน
ด้านต่างๆว่ามีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง  

ขั้นที่ ๘ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจากที่ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร อาจจะต้องมี
การศึกษาปัญหาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องให้หลักสูตรเหมาะสมยิ่งขึ้น  

หัทยา เจียมศักดิ์ (๒๕๓๙) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น  

สวัสดิ์ จงกล (๒๕๒๗) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสูตร คือ การเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา
หรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น  

จากการที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับ แต่ง เสริม เติมต่อ หรือการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  
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๒.๔.๒ พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคนส่วนมากจึงต้องมีการวางแผน

อย่างรอบคอบด้วยการศึกษาข้อมูล และความจ าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตรในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน (หมายถึง สภาพของบ้าน ครอบครัวชุมชน) เกี่ยวข้องกับสังคมและ
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ข้อมูลและความจ าเป็นเหล่านี้ จะเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร การเลือกเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรพื้นฐาน  

กาญจนา คุณารักษ์ (๒๕๒๗) ได้แยกรายละเอียดไว้ ๖ ประการ คือ 
๑) การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
๒) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  
๓) การเมืองและการปกครอง  
๔) แนวความคิดและผลการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยา  
๕) ความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยี 
๖) บทบาทของสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน 
นอกจากนี ้มิเชลลิส กรอสแมน และสก๊อต (Michealis, Grossman and Scott. ๑๙๗๕) ยังได้เสนอ

แนวคิดหลักสาคัญ ๕ ประการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้  
๑) พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาปัญหาข้อถกเถียงและการปฏิบัติ

ตลอดจนความส าเร็จและความล้มเหลวของหลักสูตรเดิม 
 ๒) พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเค้าโครงของค่านิยมและความเชื่อที่สัมพันธ์กับ

การก าหนดความมุ่งหมาย การเลือกและการใช้ความรู้ ความหมายและวิธีการด าเนินการและมิติอ่ืนๆ ของการศึกษา  
๓) พ้ืนฐานทางสังคมซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลค่านิยม การเปลี่ยนแปลง ปัญหา ความกดดันและแรงขับ

ทางสังคมท่ีจะนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๔) พ้ืนฐานจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยความคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กๆ  
๕) พ้ืนฐานเกี่ยวกับสาขาวิชา ซึ่งจะเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับมโนมติ ข้อมูลต่างๆ 

แบบอย่างวิธีการและกระบวนการค้นคว้าอ่ืน ๆ ที่อาจจะใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการเรียนการสอน  
บิชอบ (Bishop . ๑๙๘๕ : ๘๘) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีอยู่

ด้วยกัน ๕ ด้าน แต่บิชอบไม่ได้เรียกว่าเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร เขาใช้คาว่า “ตัวก าหนดหลัก” ซึ่ง
จัดเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย  

๑) ปรัชญา ซึ่งหมายรวมถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความนึกคิดทางลัทธิต่าง ๆ และอ่ืน ๆ  
๒) การเงินรวมถึงทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
๓) สังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงภาษาด้วย  
๔) ความรู้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาวิชา มโนทัศน์ และกระบวนการทางสมอง  
๕) จิตวิทยาซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้วิธีสอนและอ่ืน ๆ  

จากแนวคิดด้านพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร พอสรุปได้ว่า พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่  

๑) พ้ืนฐานทางด้านปรัชญา  
๒) พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 
๓) พ้ืนฐานทางด้านประวัติศาสตร์ 
๔) พ้ืนฐานทางด้านสังคมวิทยาซึ่งรวมถึงด้านด้านวัฒนธรรมและภาษา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
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๕) พ้ืนฐานทางด้านสาขาวิชาที่ต้องการจะพัฒนาหลักสูตร  
๖) ความก้าวหน้าวิทยาการ เทคโนโลยี บทบาทของสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน  

ซึ่งจัดเป็นตัวก าหนดที่สาคัญในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและทันสมัย
ตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรอบรู้ สามารถเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพและสอดคล้องตอบรับต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน  

๒.๔.๓ ระดับการพัฒนาหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชั้นเรียน ซึ่งมีหลายคนได้กล่าวถึงระดับ

การพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้  
สุมิตร คุณานุกร (๒๕๑๘) ได้กล่าว การพัฒนาหลักสูตรมิได้มีขอบเขตจากัดอยู่เฉพาะในระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือที่เรียกกันว่าระดับชาติเท่านั้น แต่กระจายต่อไปในระดับต่าง ๆ ได้ถึง ๔ ระดับ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการนาไปขยาย

หรือปรับให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ที่รองลงไปนาไปขยายและปรับให้เหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถิ่นโรงเรียนและชั้นเรียนต่อไป 

๒. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ค าว่าท้องถิ่นในระดับนี้ หมายถึง เขตการศึกษา (เขตพ้ืนที่การศึกษา: 
ผู้เรียน) ซึ่งจะท าการขยายหรือปรับหลักสูตรระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม ภูมิศาสตร์และความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. การพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยทางโรงเรียนท าหน้าที่ขยายและ
ปรับประมวลการสอน จากการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถ
แยกแยะรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่จะสอนออกมาเป็นเวลาได้  

๔. การพัฒนาหลักสูตรในระดับชั้นเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการตอบสนองความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน โดยการปรับความมุ่งหมายในการสอน เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และการสอนให้สอ
คล้องกับสติปัญญาและความสนใจของผู้เรียน 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (๒๕๓๗) ได้แบ่งระดับการพัฒนาหลักสูตรของไทยเป็น ๓ ระดบั คือ  
๑. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีหลักการจะต้องกระท าในระดับกว้างๆ 

เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
๒. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นในที่นี้ หมายถึง ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ 

กลุ่มโรงเรียน เป็นการนาหลักสูตรระดับชาติมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น 
๓. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยครูผู้สอน 

มณฑิชา ชนะสิทธิ์ (๒๕๓๙) ได้กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรแบ่งได้เป็น ๔ ระดับ คือ  
๑. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการจัดทาหลักสูตรแบ่งบทในลักษณะกว้าง ๆ เพ่ือให้

หน่วยงานระดับล่างนาไปปรับใช้ได้  
๒. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยเขตการศึกษา นาหลักสูตร

ระดับชาติมาปรับ หรือขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นในเขตการศึกษานั้น 
๓. การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยการนาหลักสูตรระดับชาติระดับ

ท้องถิ่นมาปรับหรือขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
๔. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยการนาหลักสูตรระดับโรงเรียนมา

ปรับหรือขยายให้มีความละเอียด เหมาะสมกับหลักสูตรท้องถิ่น 
นีล (Neil. ๑๙๘๑ : ๕๕-๕๘) เห็นว่าการน าหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน 

โดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติดาเนินการได้ถูกต้องเกิดผลตรงความมุ่งหมายของหลักสูตร  กระบวนการแปลงหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติหรือการจัดการเรียนการสอน แบ่งได้ ๕ ระดับ ในแต่ละระดับอาจเกิดความผิดพลาดได้ดังนี้  
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๑. หลักสูตรระดับอุดมการณ์ (ideal curriculum) เป็นแนวความคิดของผู้ร่างหลักสูตรที่ต้องการ
บอกลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการ หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของหลักสูตร ส าหรับเป็นกรอบที่จะถ่ายทอด
ไปสู่หลักสูตรที่จะจัดท า 

๒. หลักสูตรระดับทางการ (formalcurriculum) เป็นหลักสูตรที่เขียนเป็นเอกสารโดยการนาแนวคิด
ของหลักสูตรระดับอุดมการณ์มาสังเคราะห์ให้เป็นแนวปฏิบัติ ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจสะท้อน
แนวคิดในอุดมการณ์ได้ไม่หมด 

๓. หลักสูตรระดับการรับรู้ (perceived curriculum) เป็นหลักสูตรตามความเข้าใจของผู้ใช้แต่ละคน
หลังจากได้รับรู้หลักสูตรระดับทางการ ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดก็คือ ผู้ใช้อาจเข้าใจหลักสูตรไม่ตรงกับ
เอกสารหลักสูตร หรือแต่ละคนเข้าใจหลักสูตรไม่ตรงกัน เพราะแต่ละคนจะเข้าใจหลักสูตรตามการรับรู้และพ้ืน
ฐานความรู้ของตนเอง  

๔. หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (Operational curriculum) เป็นการน าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนซึ่ง
ครูแต่ละคนมีความเข้าใจหลักสูตรอย่างใดก็จะนาหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนตามสถานการณ์จริงความ
คลาดเคลื่อนจะเกิดจาการที่สถานการณ์จริงแตกต่างจากท่ีคาดหวัง และสถานการณ์ของแต่ละแห่งแตกต่างกัน 

๕. หลักสูตรระดับประสบการณ์ (experiential curriculum) เป็นระดับของหลักสูตรท่จะเกิดกับตัว
ผู้เรียน ความผิดพลาดที่จะเกิด คือ การเรียนที่ไม่ตรงตามความมุ่งหมาย ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แตกต่าง ทั้งนี้ 
เป็นเพราะผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้และประสบการณ์ต่างกัน 

โซเวลล์ (Sowell. ๑๙๙๖ : ๖) ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ ระดับ คือ 
๑. หลักสูตรระดับสังคม (The society curriculum) เป็นหลักสูตรที่อยู่ไกลตัวผู้เรียน และถูกสร้าง

โดยรัฐ นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา  
๒. หลักสูตรระดับสถาบัน (The institutional curriculum) เป็นหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษาและ

ได้รับมาจากหลักสูตรสูตรระดับสังคม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมโดยนักการศึกษาและคณะทางานใน
ระดับท้องถิ่น 

๓. หลักสูตรระดับการเรียนการสอน (The instructional curriculum) เป็นหลักสูตรที่วางแผนโดย
ครูและถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

๔. หลักระดับประสบการณ์ (The experience curriculum) เป็นหลักสูตรที่ยอมรับและถูกจัดขึ้น
โดยตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้เพราะว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น หลักสูตรจึงต้องสอดคล้อง
กับผู้เรียนแตล่ะคน  

จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะกว้าง ๆ 
โดยยึดถือแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือให้ผู้ใช้ในระดับต่างๆ น าไปขยายหรือปรับเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน เป็นผู้นา
มาตรฐานของหลักสูตรระดับชาติมาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น  ทั้งนี้หลักสูตร
ท้องถิ่นในระดับชั้นเรียน จะเป็นการจัดสาระการเรียนรู้ของท้องถิ่นที่เน้นความต้องการ ความถนัด ความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นหลัก  
๒.๔.๔ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการอธิบายความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
(Curriculum development) ไว้คล้ายคลึงกัน ซึ่งสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรมีความหมาย ๒ ลักษณะ คือ 

๑) เป็นการท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  
๒) เป็นการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน รวมไปถึงการผลิตเอกสารต่างๆ 

ส าหรับผู้เรียนด้วย (Saylor and Alexander. ๑๙๗๔ : ๗ ; Sowell. ๑๙๙๖ : ๑๖ ; อ้างใน สงัด อุทรานันท์. ๒๕๓๒ : ๓๑) 
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การพัฒนาหลักสูตร มีความหมายที่กว้างขวางครอบคลุมงานหลายมิติของการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่ 
การวางแผนหลักสูตร จัดท าหลักสูตรหรือยกร่างหลักสูตร (Curriculum planning) การน าหลักสูตรไปใช้หรือ
การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ (Curriculum implementation) และการประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) 
การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละมิติมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด การวางแผนจัดท า
หรือยกร่างหลักสูตร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การก าหนดจุดมุ่งหมาย การก าหนดเนื้อหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู้การกาหนดการวัดประเมินผล 

การน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วยการจัดวัสดุหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้หลักสูตรสามารถใช้หลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ การเตรียมบุคลากร การบริหารหลักสูตร  
และการด าเนินการสอนหลักสูตร  

การประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใช้หลักสูตร การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  

ไทเลอร์ (Tyler, ๑๙๔๙) ได้ให้แนวคิดในการวางโครงร่างหลักสูตร โดยใช้วิธี Means-Ends Approach 
เป็นหลักการและเหตุผลในการสร้างหลักสูตรที่เรียนว่า “หลักการของไทเลอร์” (Tyler’s rationale) ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการจัดหลักสูตรและการสอนที่เน้นการตอบค าถามที่เป็นพ้ืนฐาน ๔ ประการ  

๑. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาจะต้องก าหนดให้ผู้เรียน  
๒. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 

ที่ก าหนดไว้  
๓. จะจัดประการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ  
๔. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร จึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย

ที่ก าหนดไว้  
ไทเลอร์ เน้นว่าค าถามทั้ง ๔ ข้อนี้ต้องเรียงล าดับกันลงมา เพราะฉะนั้นการก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นขั้นที่

ส าคัญที่สุด เพราะค าตอบอีก ๓ ข้อที่เหลืออยู่นั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ (ชมพันธ์ กุญชร ณ อยุธยา. ๒๕๔๐ : ๘)  
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ เป็นไปตามล าดับขั้น โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งก าเนิดที่จะ

เป็นพื้นฐานในการตัดใจ ๓ แหล่งด้วยกัน คือ  
๑. ศึกษาจากสังคม  
๒. ศึกษาจากผู้เรียน  
๓. ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา  
 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Tyler ได้ดังนี้ 

แหล่ง : ผู้เรียน                      แหล่ง : สังคม                         แหล่ง : วิชา 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

จุดประสงค์ทั่วไปชั่วคราว 
 

กรองเชิงปรัชญาทางการศึกษา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
 

กรองเชิงปรัชญาทางการศึกษา 
 

คัดเลือกประสบการณ์การเรยีนรู้ 
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ทาบา (Taba. ๑๙๖๒) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า “Grass roots approach” 
หรือวิธีการจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ซึ่งทาบาเชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่สอนในหลักสูตรควรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบานี้มีข้ันตอนคล้ายคลึงกับไทเลอร์แต่ต่างกันตรงที่วิธีการที่ ไทเลอร์
เสนอนั้นค่อนข้างเป็นวิธีการแบบ “Top-down” คือ การพัฒนาหลักสูตรที่มาจากข้อเสนอแนะของนักวิชาการ 
ให้ครูปฏิบัติและผู้บริหารสั่งการมายังครูผู้สอนอีกทีหนึ่ง สาหรับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มีดังนี ้

ขั้นที่ ๑ การส ารวจความต้องการ (diagnosis of needs) ครูหรือผู้ร่างหลักสูตรเริ่มกระบวนการ 
ด้วยการส ารวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสูตรได้วางแผนไว้  

ขั้นที่ ๒ การก าหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) หลังจากที่ครูได้ระบุความต้องการ
ของนักเรียนแล้ว ครูก าหนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผล  

ขั้นที่ ๓ การเลือกเนื้อหา (Selection of contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือที่สร้างขึ้นเป็นตัว
ชี้แนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งควรเลือกเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงและส าคัญด้วย  

ขั้นที่ ๔ การจัดเนื้อหา (Organization of contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้ว ต้องจัดเนื้อหาโดย
เรียงล าดับขั้นตอนให้ถูกต้อง ค านึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจของผู้เรียนด้วย  

ขั้นที่ ๕ การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of learning experiences) เมื่อได้เนื้อหา
แล้วครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน  

ขั้นที่ ๖ การจัดประสบการณ์เรียน (organization of learning experiences) กิจกรรมการเรียน
การสอนควรได้รับการจัดเรียงล าดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา แต่ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะกับผู้เรียนด้วย  

ขั้นที่ ๗ การประเมินผลและวิธีการประเมินผล (evaluation and means of evaluation) ผู้ที่
วางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลส าเร็จและทั้งครูและนักเรียนควรร่วมกันก าหนดวิธีการ
ประเมินผล  

เมื่อพิจารณาจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba เห็นได้ว่า กระบวนการทั้ง ๗ ขั้นนี้ยีงอยู่ใน
ขั้นตอนแรกของระบบพัฒนาหลักสูตร คือ การเตรียมการใช้หลักสูตรเท่านั้น  
จากแนวคิดดังกล่าว จึงน าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับขยายแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler และTaba 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเน้นด้านพ้ืนฐานของหลักสูตร เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น  

ขั้นที ่๑ กาหนดเปูาหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต (Goals, Objectives, and Domains)  
ขั้นที ่๒ การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)  
ขั้นที ่๓ การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation)  
ขั้นที ่๔ การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation)  

การพัฒนาหลักสูตรเน้นหนักในด้านพ้ืนฐานของหลักสูตร การเลือกกิจกรรมให้กับผู้เรียน ความละเอียด
รอบคอบในการเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอน การใช้วิธีการสอน การใช้ทรัพยากร สื่อและวัสดุที่
มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการเรียนการสอน  

 
 
 

 
 

 

  

วิเคราะห์ (Analyze) 
 

ประเมิน (Evaluate) 
 

ออกแบบ (Design) 
 

น าไปใช ้(Implement) 
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เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส(Saylor, Alexander and Lewis. ๑๙๘๑ : ๒๘-๓๙) ได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเขามีแนวคิดว่าหลักสูตรเป็นแผนการในการจัดโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ดังนั้น หลักสูตรจึงต้องมีการก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้  

๑. เปูาหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, objectives and domains) การพัฒนาหลักสูตร
ควรก าหนดเปูาหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นสิ่งแรก เปูาหมายแต่ละประเด็น จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่ง ๆ 
ของหลักสูตร ซึ่งเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิสได้เสนอไว้ว่ามี ๔ ขอบเขตที่ส าคัญ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล 
(personal development) สมรรถภาพทางสังคม (Social competence) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(continued learning skills) และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (specialization) นอกจากนี้ยังมีขอบเขตอ่ืนๆ อีก  ซึ่ง
นักพัฒนาหลักสูตรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะทางสังคม เปูาหมาย จุดมุ่งหมาย 
และขอบเขตต่าง ๆ ของหลักสูตรจะได้รับข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ ปรัชญาของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น  

๒. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design) เมื่อก าหนดเปูาหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แล้ว นักพัฒนาหลักสูตรต้องวางแผนออกแบบหลักสูตร ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การ
เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ได้เลือกแล้ว  

๓. การใช้หลักสูตร (Curriculum implemmentation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบหลักสูตรแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือการน าหลักสูตรไปใช้ โดยครูผู้สอนต้องวางแผนและจัดท าแผนการสอนตามรูปแบบต่างๆครูผู้สอน
เลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้  

๔. การประเมินหลักสูตร (Curriculum evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
รปูแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการประเมินเพ่ือตรวจสอบความสาเร็จของหลักสูตร  ซึ่ง
เป็นทั้งการประเมินระหว่างด าเนินการ (formative evaluation) และการประเมินผลรวม (Summary evaluation) 
ทั้งนี ้เพ่ือน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

โอลิวา (Oliva, ๑๙๙๒) ได้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร โดยขยายความคิดของตนเอง จากที่ได้เสนอ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไว้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๖ ไว้แล้ว กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา ได้เสนอ
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ก าหนดเปูาหมายของการจัดการศึกษา ปรัชญาและหลักจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งเปูาหมายนี้เป็น
ความเชื่อที่ได้มาจากต้องการของสังคมและผู้เรียน 

2. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และเนื้อหาวิชา 
3. ก าหนดจุดหมายของหลักสูตร 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5. จัดโครงสร้างของหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ 
6. ก าหนดจุดหมายของการเรียนการสอน 
7. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน 
8. เลือกยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอน 
9. เลือกวิธีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 
10. น ายุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช้  
11. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไปใช้ 
12. ประเมินผลหลักสูตร 

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า แนวคิดของนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนั้นเห็นว่าเป็น
กระบวนการทางานที่เป็นระบบ เป็นวงจร เชื่อมโยง  
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๒.๔.๕ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นการก าหนดลักษณะ ระเบียบ วิธีการที่จะนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้

มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นโดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรได้ดังนี้  

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (๒๕๓๗) ได้อธิบายว่า การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยสามมิติ (dimensions) 
คือ มิติที่หนึ่ง การวางแผนจัดท าหรือยกร่างหลักสูตร (curriculum planning) มิติที่สองการใช้หลักสูตร 
(curriculum implementation) และมิติสุดท้ายการประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation) การ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับว่าแต่ละมิติมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังมีผู้รู้
หรือนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ต่างกัน  

นิคม ชมพูหลง (๒๕๔๕) ได้สรุปแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นไว้ ๖ ขั้นตอนดังนี้  
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรมนุษย์ สภาพความต้องการของท้องถิ่น สภาพจัดการศึกษา และสภาพความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชน  

๒. การสร้างหลักสูตรฉบับร่าง ได้แก่ ค าชี้แจง เหตุผลความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรหลักของ
หลักสูตร โครงสร้างเนื้อหา อัตราเวลาเรียน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล ค าอธิบายรายวิชา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายละเอียดของ
เนื้อหาของแต่ละหน่วยโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอน และบรรณานุกรมซึ่งจะต้องปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง แล้วจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  

๓. การตรวจสอบหลักสูตรฉบับร่าง เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรต่างๆ 
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนนาหลักสูตรไปทดลองใช้ โดยจะต้องมีการก าหนดเป็นแผนอย่างมีขั้นตอน
และเป็นระบบ มีการประชุมพิจารณาร่วมกันหรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร เช่น 
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน คาบเวลาเรียนวิธีการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกัน
หรือไม ่อย่างไร  

๔. การน าหลักสูตรไปทดลองใช้ มีการขออนุมัติหลักสูตร จัดท าตารางแผนการใช้หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุหลักสูตร โดยการใช้หลักสูตร อาจ
เป็นการสอนเองหรือให้คนอื่นสอนแทน และจะต้องมีการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรโดยระบุขั้นตอนต่างๆ อย่าง
ละเอียด 

๕. การประเมินผลการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ มีการวางแผนการประเมิน ประเมินย่อยประเมินรวบ
ยอด ประเมินการสอนของผู้สอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

๖. การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือปรับแก้หลักสูตร ได้แก่ แผนการสอน สื่อและเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ให้สมบูรณ์และมีคุณภาพ 

 ไทเลอร์ (Tyler,๑๙๕๐) ได้ก าหนดปัญหาพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ๔ ข้อ ซึ่งมี
พัฒนาหลักสูตรจะต้องตอบค าถามให้ครบเรียงลาดับข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ดังนี้  

๑. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีโรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนบรรลุมีอะไรบ้าง  
๒. การที่จะบรรลุตามจุดหมายทางการศึกษาที่ก าหนดนั้น จะต้องมีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง  
๓. ประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีก าหนดนั้น สามารถจัดให้ประสิทธิภาพได้อย่างไร  
๔. จะทราบได้อย่างไรว่า ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางศึกษานั้นๆ  

ทาบา (Taba,๑๙๖๒) ได้เสนอแนะขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
๑. ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นต่าง ๆ ของสังคม  
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีสังคมต้องการ  
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๓. คัดเลือกเนื้อหาวิชาความรู้ที่ครูจะน ามาสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ตั้งไว้  

๔. จัดล าดับขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระที่เลือกมาได้  
๕. คัดเลือกประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งจะน ามาเสริมเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
๖. จัดระเบียบ จัดล าดับขั้นตอน และแก้ไขปรับปรุงประสบการณ์ต่าง  ๆที่จะน ามาเสริมเนื้อหาสาระการเรียน  
๗. กาหนดเนื้อหาสาระอะไรบ้าง หรือประสบการณ์อย่างใดที่ต้องการประเมินว่า ได้มีการเรียนรู้ตรง

กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด นอกจากนี้ต้องก าหนดไว้ด้วยว่าจะมีข้อมูลอะไรบ้าง ที่จะน ามาช่วยใน
การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล และจะใช้วิธีการประเมินอย่างไร  

๒.๔.๖ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
การแสวงหารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นสิ่งสาคัญและจ าเป็น เพราะรูปแบบของ

การพัฒนาหลักสูตรนั้น เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น การน า
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสังคมของผู้ใช้ แนวคิดใน
การพัฒนาหลักสูตรมีหลายแนวทาง  

สงัด อุทรานันท ์(๒๕๓๒) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต่อเนื่องสัมพันธ์เป็น วัฏจักร ดังนี้  
๑. จัดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร  
๒. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ 
4. การก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล 
5. การน าหลักสูตรไปใช้ 
6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (๒๕๓๗) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว้ ๓ ระบบโดยเริ่มต้นจาก
ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตรซึ่งแต่ละระบบมี
รายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี้  

๑. ระบบการร่างหลักสูตร ประกอบด้วยการก าหนดหลักสูตร โดยดูดความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองหลังจากนั้นก าหนดรูปแบบหลักสูตร ได้แก่ การก าหนดหลักการ โครงร้าง 
องค์ประกอบหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนและการประเมินผลกหลังจากนั้น
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ หรือการสัมมนาและมีการทดลองน าร่อง พร้อมทั้ง
รวบรวมผลการวิจัยและปรับแก้หลักสูตรก่อนน าไปใช้ 

๒. ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยการขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานหรือกระทรวง
ด าเนินการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร บริหารสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบบริหารและจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบการบริหารหลักสูตร โดยการ
ด าเนินการตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอน คู่มือการสอน คู่มือการเรียนเตรียมความพร้อม
ของผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียนและการประเมินผลการเรียน  

๓. ระบบการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสูตร  ทั้งการ
ประเมินย่อย การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากนั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูลตามลาดับ  
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มณฑิชา ชนะสิทธิ์ (๒๕๓๙) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 
๑. การสร้างหลักสูตร  

๑.๑ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
๑.๒ การก าหนดจุดมุ่งหมาย  
๑.๓ การก าหนดเนื้อหาสาระ  
๑.๔ การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้  
๑.๕ การก าหนดวิธีกาวัดผลและประเมินผล  

๒. การน าหลักสูตรไปใช้  
๓. การประเมินผลหลักสูตร  
๔. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

เฉลา มิสดี (๒๕๔๐) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรที่มีการพัฒนาแตกต่างกันเนื่องมาจากจุดเน้นที่ต่างกัน ได้แก ่ 
๑. การมุ้งเน้นการกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ต้ังแต่การศึกษากระบวนการต่างๆเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ของการสร้างหลักสูตรและการพัฒนารูปแบบหลักสูตร  
๒. การมุ่งเน้นกระบวนการสอน เป็นการแบ่งหลักสูตรออกมาเป็นการก าหนดการสอน แผนการสอน 

คู่มือครู แบบเรียน วัสดุ และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นบทบาทนักพัฒนาหลักสูตรในระดับ
ห้องเรียน 

๓. การมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ต่อเนื่องกันไป เป็นภาพรวมของการพัฒนา
หลักสูตรที่สามารถเรียงล าดับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้เต็มรูปแบบ 

ธารง บัวศรี (๒๕๓๒) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 
ขั้นที ่๑ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
ขั้นที ่๒ การก าหนดจุดหมายของหลักสูตร  
ขั้นที ่๓ การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร  
ขั้นที ่๔ การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา  
ขั้นที ่๕ การเลือกเนื้อหา  
ขั้นที ่๖ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นที ่๗ การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้  
ขั้นที ่๘ การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน  
ขั้นที ่๙ การประเมินผลการเรียนรู้  
ขั้นที ่๑๐ การจัดทาวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  

วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (๒๕๔๒) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ ๗ ขั้น คือ  
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
๒. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
๓. การก าหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์  
๔. การน าหลักสูตรไปใช้  
๕. การประเมินหลักสูตร  
๖. การปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
๗. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

ทาบา (Taba. ๑๙๖๒) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ ๗ ขั้น คือ 
๑. การวินิจฉัยความต้องการและความจ าเป็นของสังคม  
๒. การก าหนดจุดมุ่งหมาย  
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๓. การเลือกเนื้อหาสาระ  
๔. การจัดเนื้อหาสาระ  
๕. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  
๖. การจัดประสบการณ์เรียนรู้  
๗. การก าหนดวิธีการประเมินผล 

เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. ๑๙๗๔) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรไว้ ดังนี้  

๑. การศึกษาตัวแปรต่างๆ จากภายนอก  
๒. การก าหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์  
๓. การออกแบบหลักสูตร 
4. การน าหลักสูตรไปใช้ 
5. การประเมินผลหลักสูตร 

เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor Alexander and Lewis. ๑๙๘๑) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย  

๑. การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก ได้แก่ ภูมิหลังของนักเรียน สังคม ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทรัพยากร และความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสูตรและค าแนะนาจากผู้ประกอบอาชีพ  

๒. การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือการออกแบบหลักสูตร โดยนักวางแผนหลักสูตร 
และใช้ข้อมูลทางการเมืองและสังคมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ การออกแบบหลักสูตร  

๓. การน าหลักสูตรไปใช้ โดยครูเป็นพิจารณาความเหมาะสมของการสอน การวางแผนหลักสูตร 
รวมถึงการแนะน าแหล่งของสื่อการเรียนรู้โดยให้มีความยืดหยุ่นและมีอิสระแก่ครูและนักเรียน  

๔. การประเมินผลหลักสูตร ท าโดยครูเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน โดยวางแผนหลักสูตรร่วมกันพิจารณาขั้นตอน การประเมินผลหลักสูตรซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลจะใช้เป็นพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจ เพ่ือวางแผนในอนาคตต่อไป  

จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพิจารณาที่สาคัญ คือ  
๑. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
๒. การร่างหลักสูตร  

๒.๑ การก าหนดจุดมุ่งหมาย  
๒.๒ การก าหนดเนื้อหาสาระ  
๒.๓ การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้  
๒.๔ การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล  

๓. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
๔. การทดลองใช้หลักสูตร  
๕. การประเมินหลักสูตร  
๖. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

ทฤษฎีการพัฒนาสูตรของอานาจ จันทร์แปูน (๒๕๓๒) ที่ผสมผสาน หรือบูรณาการองค์ประกอบที่ส าคัญ
และสอดคล้องกัน ที่จะนาไปปฏิบัติได้จริงในสภาพแวดล้อมและข้อจ ากัดของโรงเรียนเพ่ือให้จัดการศึกษา
สอดคล้องกับปัญหา และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ 
เทคโนโลยี ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความต้องการของผู้เรียนโดยแสดงออกมาเป็น  
โมเดลสปาย (SPIE Model) เพ่ือให้มีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรแบบ SPIE Model 
จึงได้น าเสนอสาระส าคัญของแต่ละขั้นตอน ดังนี้  
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๑. การวิเคราะห์สถานการณ์  
การวิเคราะห์สถานการณ ์(Situation) หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์สภาพในอดีต สภาพปัจจุบันและ

สภาพที่ควรเป็นอนาคต โดยวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้  
๑.๑ ปรัชญาการศึกษานโยบาย หลักสูตร แผนการศึกษา งานวิจัย  
1.2 สภาพปัยหา ค่านิยม วัฒนธรรมและความต้องการชุมชน 
1.3 ธรรมชาติของเนื้อหาสาระ วิชาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 
1.4 ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน ในด้านความต้องการและความสนใจ 
1.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

สงัด อุทรานันท์ (๒๕๓๒ ) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักสูตรไว้  
การวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะสภาพปัญหาและความต้องการที่ได้จากศึกษาและ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลสาคัญท่ีหลักสูตรจะต้องการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาและสนองความต้องการเหล่านั้น โดย
แหล่งข้อมูลสามารถ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งทางตรงโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การสังเกต ส าหรับทางอ้อมทาได้โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การรับฟังความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ  

กรมวิชาการ (๒๕๓๙) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรที่มีเปูาหมาย 
หรือมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้มองเห็นภาพของงาน โดยจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน     
ซ่ึงเป็นการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ เพราะเป็นกระบวนการท างานที่มีการวิเคราะห์ตลอดแนว เป็นกระบวนการคิด
ที่รอบคอบ หาทางเลือกที่หลากหลายแนวทางที่มีประโยชน์สูงสุดสถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับทุกฝุาย 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น หรือ การวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญๆ ดังนี้  

๑. การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนา เป็นการศึกษาสภาพสังคมที่สถานศึกษาท้องถิ่นว่ามีแนวโน้ม
ของการพัฒนาไปในทิศทางใด  

๒. การศึกษาความต้องการของท้องถิ่น เป็นการศึกษาหรือส ารวจความต้องการของท้องถิ่นว่ามีวาม
ต้องการจะให้ท้องถิ่นของตนเป็นอย่างไรในอนาคต วิธีการได้มาของข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของท้องถิ่น
อาจใช้วิธีการทางตรง คือ การออกไปสอบถามจากบุคคลในท้องถิ่น หรือวิธีการทางอ้อมโดยการรวบรวมข้อมูล
ที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นจากการที่หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนทาไว้ผลจากการส ารวจนามาใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาด าเนินการพัฒนา  

๓. การศึกษาสิ่งที่มีผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งที่มีบทบาทหรือมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาท าให้
สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามที่มีระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  นอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณี 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนให้
สนองหรือสอดคล้องกับท้องถิ่น  

๔. การศึกษาศักยภาพของสถานศึกษา เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษาว่ามีความพร้อมใน
เรื่องใด มากน้อยเพียงไร รวมทั้งศกึษาว่าในการดาเนินงานทั้งด้านบริหารและวิชาการที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จ  

๕. สร้างภาพของงานตลอดแนว ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาข้อมูลซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมทั้ง ๔ ขั้นตอน 

๒. การวางแผนหลักสูตรหรือแผนประสบการณ์ (Planning)  
ในการวางแผนหลักสูตร หรือ แผนประสบการณ ์มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

๒.๑ ก าหนดหลักสูตรสาขา หมวดวิชา  
๒.๒ ก าหนดหลักสูตรรายวิชา  

๒.๒.๑ ก าหนดลักษณะวิชา 
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๒.๒.๒ พิจารณาความสมดุลระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติ  
๒.๒.๓ คัดเลือกและรวบรวมและผลิตสื่อประเภท  

๒.๓ ก าหนดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มบุคคล เช่น หลักสูตรส าหรับชนกลุ่มน้อย หรือ  
หลักสูตรส าหรับเด็กเรียนช้า เป็นต้น  
๒.๔ ก าหนดแผนการสอน  

๒.๔.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบของจุดประสงค์สามารถแบ่งได้ ๓ ลักษณะ คือ  
๒.๔.๑.๑ จุดประสงค์จะอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะของสิ่งที่ผู้สอนกระท า เช่น การเสนอ

ทฤษฏีวัฒนาการ การสาธิต การพิสูจน์ เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้จะแสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้สอนวางแผนที่กระท า แต่
จุดประสงค์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเปูาหมายของการศึกษาที่แท้จริง เพราะจุดประสงค์ของการที่แท้จริงไม่ใช่ต้องการ
ให้ผู้สอนกระท าอย่างหนึ่ง แต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดพฤติกรรมของผู้เรียน  

๒.๔.๑.๒ จุดประสงค์อยู่ในลักษณะของรายการหัวข้อเนื้อหาวิชาจุดประสงค์ในลักษณะนี้
ถึงแม้จะชี้ให้เห็นว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้าง แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่พึงประสงค์ เพราะไม่ได้ชี้เฉพาะว่า
นักเรียนจะต้องท าอย่างไรบ้างเนื้อหาสาระเหล่านี้  

๒.๔.๑.๓ จุดประสงค์จะอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมทั่วๆ ไป ซึ่งไม่ได้ชี้เฉพาะให้ชัดเจน เช่น 
ความคิดเชิงวิจารณ์ การพัฒนาความลึกซึ้ง การพัฒนาเจตคติต่อสังคม เป็นต้น การก าหนดจุดประสงค์ใน
ลักษณะนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังทางการศึกษาว่าคาดหวังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ตัวผู้เรียน  
และแสดงให้เห็นถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วๆ ไปจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องชี้เฉพาะว่าพฤติกรรมดังกล่าว
จะกระท ากับเนื้อหาใด หรือพฤติกรรมดังกล่าวจะใช้ในด้านใดของชีวิตไม่เป็นการเพียงพอที่จะพูดอย่างผิวเผิน
ว่าเพ่ือพัฒนาความคิดวิเคราะห์โดยไม่อ้างถึงเนื้อหาและประเภทของปัญหาที่จะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์เลย  

วิชัย ประสิทธิ์เวชช์ (๒๕๔๒) กล่าวถึงการจัดเนื้อหาสาระไว้ว่า การจัดเนื้อหาสาระมีหลายวิธี แต่ละวิธี
ควรเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ การจัดหลายวิธีการผสมผสานกันตามธรรมชาติของวิชา 
ซึ่งสามารถสรุปได ้๓ ประการ คือ  

๑. จัดลาดับเนื้อหาสาระโดยยึดหลักการทางตรรกะและจิตวิทยา  
๑.๑ เนื้อหาสาระที่จากง่ายไปหายาก (The simple-to-complex approach)  
๑.๒ ความจ าเป็นที่ต้องเรียนก่อนหลัง (The pre-requisite learning approach)  
๑.๓ ล าดับกาลเวลาหรือเหตุการณ์ (The chronological approach)  
๑.๔ ตามหัวข้อหรือเป็นเรื่องอิสระ (The thematic approach)  
๑.๕ ล าดับจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนร่วม (The part-to-whole approach)  
๑.๖ ล าดับจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนย่อย (The whole-to-part approach)  

๒. จัดเนื้อหาสาระให้มีความต่อเนื่อง (Continuity) เพ่ือให้เอ้ือเฟ้ือต่อการสะสมความรู้ให้เกิดความ มั่นคง
และเพียงพอสาหรับการเรียนรู้ต่อไป  

๓. จัดเนื้อหาสาระให้ความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและการถ่ายโยงความรู้เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชา  

๔. จัดเตรียมรายละเอียดของการจัดเนื้อหาสาระในแต่ละรูปแบบ  
๕. ระบุแนวทางในการน าเอาหลักสูตรนั้นๆ ไปสู่การปฏิบัติ  
๖. ก าหนดวิธีการเรียนการสอนและแหล่งวิชาการ  
7. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
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เซย์เลอร์และอเล็กซานเลอร์ (Saylor and Alexander อ้างในสงัด อุทรานันท์. ๒๕๓๒) กล่าวถึง
กระบวนการจัดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์ โดยใช้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้ันตอนในการปฏิบัติไว้ดังนี้  

๑. พิจารณาตัวประกอบที่ส าคัญ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตรที่จัดท า  
๒. ระบุจุดมุ่งหมายย่อย ภายใต้จุดมุ่งหมายใหญ่แต่ละข้อ  
๓. ระบุชนิดของประสบการณ์ที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและ

จุดมุ่งหมายย่อย  
๔. ในแต่ละจุดมุ่งหมายหลักนั้น ควรเลือกรูปแบบเดียวหรือมากกว่าก็ได้ ในการจัดเนื้อหาสาระใน

หลักสูตรอาจท าได้ในรูปแบบต่อไปนี้  
๔.๑ การยึดเอาสาขาวิชาหรือรายวิชาเป็นหลัก  
๔.๒ การยึดเอาความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก  
๔.๓ การยึดเอากิจกรรมและปัญหาของสังคมเป็นหลัก  
๔.๔ การยึดเอาทักษะกระบวนการเป็นหลัก  
๔.๕ การยึดเอาสมรรถภาพเป็นหลัก  

๓. การใช้หลักสูตรหรือการปฏิบัติ (implementation)  
ในการใช้หลักสูตร หรือการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินั้น จ าเป็นต้องเตรียมการพัฒนาบุคลากร 

เอกสารและสื่อประเภทต่างๆ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแนวทางที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ ฝึกอบรม
ให้เกิดทักษะในการใช้หลักสูตร หรือวิธีการใหม่ ๆ สร้างหรือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเตรียมการนิเทศ
ภายใน และปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด  

ในการน าหลักสูตรไปใช้นั้น วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (๒๕๔๒) กล่าวถึงกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ 
มีข้ันตอนไปสู่การปฏิบัติเป็นล าดับดังนี้  

๑. การขออนุมัติหลักสูตร  
๒. การวางแผนการใช้หลักสูตร อาจด าเนินการระหว่างรอการอนุมัติ เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

เตรียมงบประมาณ เตรียมความพร้อมบุคลากร เป็นต้น  
๓. การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย  
๔. การน าหลักสูตรไปใช้  

จากรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรข้างต้น สามารถได้สรุปการใช้หลักสูตรเป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่ๆ  
คือการวางแผนการใช้หลักสูตรและการด าเนินการสอนตามหลักสูตร ส าหรับการวางแผนการใช้หลักสูตรนั้น
ประกอบด้วย การประสารงานและการเตรียมบุคลากร การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลังจากนั้นด าเนินการสอนตามหลักสูตร  

๔. การประเมินผล  
ส าหรับ สงัด อุทรานันท์ (๒๕๓๒) กล่าวไว้ว่า การประเมินหลักสูตรประกอบด้วยการประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ  
๑. การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรว่า มีความเหมาะสมดีและ

ถูกต้องกับหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้  
๒. การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรนั้นสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์

จริงได้ได้ดีเพียงใด ส่วนใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร หากพบข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตร 
มักจะได้รับการแก้ไขทันที เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะด าเนินการหลังจากที่มีผู้สาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนั้นๆ การประเมินในลักษณะนี้มักจะทาการติดตามความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถ
ประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด  
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๔. การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินในลักษณะที่มีความสมบูรณ์และซับซ้อนมาก คือ 
การประเมินที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอ่ืนของหลักสูตร เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบ
หลักสูตรกับการบริหารโรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น  

นอกจากนี ้วิชัย ดิสสระ (๒๕๓๕) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรไว้ว่า การค านึงถึงช่วงเวลาในการ
ประเมินผลหลักสูตร ท าให้ได้ลักษณะของการประเมินผล ๓ ลักษณะ คือ  

๑. การประเมินผลก่อนการด าเนินงาน (project analysis) หมายถึง การประเมินหลักสูตร
ในช่วงที่หลักสูตรยังไม่นาไปใช้ในโรงเรียน เป็นการประเมินหลังจากได้วางแผนการพัฒนาหลักสูตรแล้วโดย
อาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา  

๒. การประเมินขณะด าเนินการ (formative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสูตร
ในช่วงที่ได้จากการวางแผนพัฒนาไปใช้ในโรงเรียนต้องยึดหลักการและเหตุผลในขั้นวางแผนเป็นหลักแล้ว
พิจารณาดูว่าหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอย่างไรเปูาหมายของการประเมินผล
ขณะด าเนินการนี้มุ่งที่จะช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรสามารถพิจารณาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน ที่นาไปใช้ให้สมเหตุสมผลกับหลักการและเหตุผลในขณะวางแผนหลักสูตรเป็นส าคัญ  

๓. การประเมินหลังด าเนินการ (summative evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสูตร
ในช่วงที่หลักสูตรได้นาไปใช้แล้วหรือประเมินผลจบของโครงการหลักสูตรนั้นๆ การประเมินผลหลักสูตรช่วงจบ
นี้ต้องวิเคราะห์หาผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการวางแผนพัฒนา
หลักสูตร กระบวนนาหลักสูตรไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนและผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน 
อาจใช้แบบสอบถามชนิดต่าง ๆ เป็นเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ความคิดเห็นของ
นักเรียน คร ูปกครอง ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive study) 

โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จ านวน 36 แห่ง เก็บข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและ  คุณภาพ โดยมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบส ารวจ/สอบถาม การประชุมระดมความคิดเห็น 
(Focus group) การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตร “อบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535” โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
สถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
๓.๒ ขอบเขตการศึกษา  
๓.๓ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
๓.๕ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล  

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
๓.๑.๑ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 36 
แห่ง 
๓.๒ ขอบเขตการศึกษา  

การจัดท าหลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
ด าเนินการโดยประมวลข้อมูลจากแบบส ารวจ/แบบสอบถาม และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น 
(Focus group) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๓.๒.๑ สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 6 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การมีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

2. ผู้รับผิดชอบจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย 
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6. การจดัท าฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

2. ข้อเสนอเพ่ิมเติมต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

3. ข้อเสนอให้ยกเลิกในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

4. ข้อเสนอให้แก้ไขรายละเอียดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การก าหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

2.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ ากว่าปฏิบัติการ 
2.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ ากว่าช านาญการ 
2.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ 
2.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุข 

ส่วนที่ ๔ ความต้องการสิ่งสนับสนุน 

๓.๒.๒ ข้อมูลส าหรับการจัดท าหลักสูตร ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้  
1. หัวข้อ/ประเด็นที่ต้องการให้มีในหลักสูตร  
2. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบรม  
3. หน่วยงานจัดฝึกอบรม 
4. คุณสมบัติของผู้สอนหรือวิทยากร 
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
6. การประเมินผล 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  

3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการด าเนินงานตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ทบทวนโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

3.3.2 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรอบรม 
3.3.3 จัดท าโครงการศึกษาและเสนออนุมัต ิ
3.3.4 ก าหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
3.3.5 พัฒนาจัดท าเครื่องมือและน าเครื่องมือไปทดลองใช้ 
3.3.6 ส ารวจความคิดเห็นในการจัดท าหลักสูตร โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
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3.3.7 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จากการประชุมระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น (Focus group) 
และจากการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดเนื้อหา/สาระของหลักสูตร 

3.3.8 ประชุมคณะท างานยกร่างหลักสูตร เพ่ือพิจารณาร่างเนื้อหาของหลักสูตร โดยมีนักวิชาการ 
นิติกรของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นักวิชาการกอง/ส านักภายในกรมอนามัย ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรดังกล่าว 

3.3.9 ปรับปรุงร่างหลักสูตรจากการประชุมคณะท างานยกร่างหลักสูตร โดยน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

3.3.10 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือพิจารณาร่างเนื้อหาของหลักสูตร โดยมีนักวิชาการ นิติกร
ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นักวิชาการกอง/ส านักภายในกรมอนามัย และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ของหนว่ยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

3.3.11 ปรับปรุงร่างหลักสูตรจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มาวิเคราะห์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

3.3.12 เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

3.3.13 เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการสาธารณสุข 
3.3.14 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี ๒ ส่วน คือ  

๓.๔.๑ แบบส ารวจ/สอบถามข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน  
ส่วนที่ 2 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย 
ส่วนที่ 3 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ส่วนที่ 5 ความต้องการสิ่งสนับสนุน 

๓.๔.๒ การประชุมระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ต่อการจัดท าร่างหลักสูตร 
โดยมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

3.4.3 การประชุมคณะท างานยกร่างหลักสูตร เพ่ือพิจารณาร่างเนื้อหาของหลักสูตร โดยมีนักวิชาการ 
นิติกรของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นักวิชาการกอง/ส านักภายในกรมอนามัย 

3.4.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือพิจารณาร่างเนื้อหาของหลักสูตร โดยมีนักวิชาการ นิติกรของ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นักวิชาการกอง/ส านักภายในกรมอนามัย และเจ้าพนักงานสาธารณสุขของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

3.4.5 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 

3.4.6 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 
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๓.๕ การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ  
การหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถามผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้หัวหน้ากลุ่มงาน

และผู้อ านวยการ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content validity)  
๓.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๖.๑ ท าหนังสือส่งแบบสอบถามจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ถึง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและขอด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

๓.๖.๒ ท าการส่งแบบสอบถามให้กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 36 แห่ง ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการส ารวจตั้งแต่เดือนมีนาคม 
– เมษายน 2561 และหากส่งแบบสอบถามไป ๒ - ๓ สัปดาห์ยังไม่ได้รับคืนจะท าการติดตามผลโดยโทรศัพท์ 
ไปยังหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามให้ส่งแบบสอบถามกลับมา  

๓.๖.๓ น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ และการประชุมระดมความคิดเห็น 
(Focus group) เพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

3.6.4 การประชุมคณะท างานยกร่างหลักสูตรดังกล่าว 
3.6.5 การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
3.6.6 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 
3.6.7 การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 

๓.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)  
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๗.๑ เชิงปริมาณ : ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสถิติที่ใช้ คือสถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ และค่าเฉลี่ย) 

เพ่ือประมวลข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ข้อมูลส าหรับการจัดท าหลักสูตรของประชากรที่ศึกษา  

๓.๗.๒ เชิงคุณภาพ : ใช้วิธีการพรรณนาความและสรุปแบบอุปนัย เพ่ือบรรยายและวิเคราะห์ลักษณะของ
หลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”ที่ได้จากการศึกษานี้ 
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บทท่ี ๔ 
ผลการศึกษา 

 
 การจัดท าหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยเศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) การเก็บข้อมูลเป็นแบบส ารวจ/สอบถาม 
จ านวน 36 แห่ง ได้รับการตอบกลับมาจ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.56 การประชุมระดมความคิดเห็น 
(Focus group) การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวน ามา
จัดท าหลักสูตรอบรม น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
 4.1 ผลการศึกษาจากแบบส ารวจ/สอบถาม 
 4.2 ผลการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) 
 4.3 ผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจาณาพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 4.5 หลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

4.1 ผลการศึกษาจากแบบส ารวจ/สอบถาม 
 โดยการวิจัยครั้งนี้ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มเปูาหมายคือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

ที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จัดส่งรวมทั้งหมด 36 แห่ง ใช้ระยะเวลาใน
การส ารวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 และได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 29 แห่ง (ร้อยละ 80.56) 
มีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางท่ี 2 จ านวนการส่ง และการตอบกลับแบบส ารวจ/สอบถามจากหน่วยงานต่างๆ 

หน่วยงาน จ านวนแบบสอบถาม  ร้อยละ  

จัดส่ง  ตอบกลับ  
ส่วนกลาง    5    3  60.00  

ส่วนภูมิภาค  25 22  88.00  
ส่วนท้องถิ่น    6   4  66.67  
รวมทั้งสิ้น  36  29  80.56  

โดยในแบบสอบถาม จะแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 หน้าที่รับผิดชอบ 
ส่วนที่ 3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรม ส่วนที่ 4 ความต้องการให้มีหัวข้อวิชาและขอบเขตของหลักสูตร 
และส่วนที่ 5 รูปแบบวิธีการในการจัดอบรม มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ระดับการศึกษา ได้สอบถามใน 2 ประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60 พบว่า สาขาวิชาวิทยาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 34.49 นิติศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 31.04 สาธาณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
ร้อยละ 20.68 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 10.34 และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) ร้อยละ 3.45 ตามล าดับ  
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1.2 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 40 พบว่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 52.64 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 31.58 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 5.26 
ครุศาสตรมหาบัณฑติ (การส่งเสริมสุขภาพ) ร้อยละ 5.26 และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร้อยละ 5.26 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 หน้าที่รับผิดชอบ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การตรวจเหตุร าคาญ 
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน อุทธรณ์ค าสั่งตามกฎหมาย 
3. เป็นที่ปรึกษา แนะน าทางด้านวิชาการและการบังคับใช้กฎหมาย 
4. สนับสนุนภาคีเครือข่ายในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  

ส่วนที่ 3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรม พบว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์มีจ านวนมากท่ีสุด 

ร้อยละ 92.31 และมากกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์ ร้อยละ 7.69 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ความต้องการให้มีหัวข้อวิชาและขอบเขตของหลักสูตร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. โครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
1. กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ประเด็นการตรวจจับและการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอุทธรณ์ 
3. สารบัญญัติและแนวทางการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
4. ประสบการณ์บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
5. หลักการและการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

จัดการเหตุร าคาญ การสุขาภิบาลอาหารและน้ า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

6. กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ 5 รูปแบบวิธีการในการจัดอบรม โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. บรรยาย และการฝึกปฏิบัติ  
3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้และควรมีการประเมิน 

ติดตามผลและจัดอบรมซ้ า เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
4. มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นระยะๆ 
5. ควรมีการศึกษาดูงานหรือประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.2 ผลการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) 
 สรุปข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) โดยมีกลุ่มเปูาหมายคือ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กลุ่มละ 15 คน 
รวมจ านวน 45 คน โดยสรุปข้อมูลตามประเด็นค าถามจ านวน 2 ข้อ มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 
 



44 
 

 
 

ประเด็นค าถามที่ 1 ท่านมีความคิดเห็นว่า ควรมีการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยก าหนดหรือไม่ อย่างไร  

กลุ่มท่ี 1 สังกัดราชการส่วนกลาง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ควรวิเคราะห์งานในแต่ภาคส่วนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไป

ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือบทบาท อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

2. ควรพิจารณาประเด็นการฝึกอบรมก่อนหรือหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3. ควรก าหนดเป็นหลักสูตรบังคับที่ต้องผ่านการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ที่จะรับการ

แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
กลุ่มท่ี 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ควรให้มีการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข เช่น หลักสูตรด้านกฎหมาย, สุขาภิบาล, 
ระบาดวิทยา,การสอบสวนโรคเนื่องจากต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ มีความหลากหลาย
ในต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น 
เห็นควรให้ก าหนด และควรเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน 

ประเด็นค าถามที่ 2 หากเห็นควรต้องก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่าน
การอบรม หลักสูตรการอบรมควรมีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านใดบ้าง และควรก าหนด
ระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้ออย่างไร      

กลุ่มท่ี 1 สังกัดราชการส่วนกลาง 
1. หลักสูตรที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมในแต่ละส่วนงานตามบทบาท หน้าที่ ควรเน้นใน

เรื่องการใช้อ านาจตามกฎหมายในการออกค าสั่งทางปกครอง เพ่ือให้เจ้าพนักงานฯ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

2. อาจก าหนดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานตามบทบาท อ านาจ หน้าที่
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และ
การบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

กลุ่มท่ี 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค 
1. หลักกฎหมายทั่วไป,กฎหมายสาธารณสุข,กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
2. การอนามัยสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, ระบาดวิทยาพื้นฐาน, อาชีวอนามัย  
3. ด้านจริยธรรม  
4. เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
5. ทักษะการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นโดยระยะเวลาการอบรม ๕ วัน แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ  

๑. ภาคกฎหมาย ๒. ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
กลุ่มท่ี 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น 

หลักสูตรการอบรมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั้น ควรประกอบด้วย เทคนิคการไกล่เกลี่ย
ในกรณีเกิดการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายปกครอง เทคนิคการตรวจวัด
เสียงแสงสว่าง และน้ าเสีย ส่วนระยะเวลาของการอบรมนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละระดับของผู้ที่
เข้าร่วมอบรมเป็นต้น 
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4.3 ผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สรุปข้อมูลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่
เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย จ านวน ๕๐ คน โดยมีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. ประเด็นหัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหาของหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- เห็นควรก าหนดหัวข้อวิชาเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานให้ครอบคลุมถึง

เทคนิควิธีการตรวจวัด และด้านกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 
รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยประกอบด้วยการอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2. ประเด็นระยะเวลาการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- เห็นควรก าหนดระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 5 วัน  

3. ประเด็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- เห็นควรก าหนดให้หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด สามารถด าเนินการขอความเห็นชอบ
จากกรมอนามัย เพ่ือเป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

4. ประเด็นผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการท าแบบทดสอบ 
- เห็นควรก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการท าแบบทดสอบวัดผลการอบรม

ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 

4.4 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจาณาพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

สรุปข้อมูลจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย
ระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย จ านวน 3๐ คน โดยมีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. ประเด็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- เห็นควรก าหนดให้หน่วยงานจัดการอบรม ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แจ้งกรมอนามัย 
และหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

    2. ประเด็นผู้เข้ารับการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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   - เห็นควรก าหนดให้ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ซึ่งต้องเข้ารับการอบรมตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
  3. ประเด็นหัวข้อวิชาของหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
    - เห็นควรให้เพิ่มเติมหัวข้อวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานได้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  

- เห็นควรให้เพ่ิมเติมหัวข้อวิชาการจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข โดยให้เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็นเหตุร าคาญ ผลกระทบจาก
เหตุร าคาญด้านกลิ่น เสียง ฝุุนละออง  ตามมาตรา 25 และขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดการเหตุร าคาญ 
เพ่ือสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้ 

- เห็นควรให้เพิ่มเติมหัวข้อวิชาในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ า ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข เพ่ือให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานตามได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขได้ 

- เห็นควรให้เพิ่มเติมหัวข้อวิชาควบคุมและจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยให้แยกประเภทกลุ่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอธิบาย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามหลักวิชาการควบคุมและจัดการกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานการควบคุมจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และการบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

4. ประเด็นคุณสมบัติของวิทยากรผู้บรรยายในการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 - เห็นควรก าหนดคุณสมบัติของวิทยากร ต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านนิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข หรือรับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หรือด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

(๒) เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือรับผิดชอบงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีประสบการณ์การท างาน
ด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

(๓) อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์การสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

 

4.5 หลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
หลักสูตรการอบรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการบรรยายให้ความรู้
และการฝึกปฏิบัติ การถาม – ตอบปัญหา โดยการน ากรณีตัวอย่างมาศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่และจ าลองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ลึก รู้จริง ในอานาจหน้าที่ของตนเอง 
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
1. วัตถุประสงค์ 
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- เพ่ือให้ผู้เขา้รับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และด้านกฎหมาย
กับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ สารบัญญัติ
และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 
2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม/จ านวน 

- ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งต้องเข้ารับการอบรม
ตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

หมายเหตุ : จ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นไม่เกิน ๘๐ คน และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริง
หรือเหตุการณ์จ าลองตามใบงาน กลุ่มละ๑๐ – ๑๕ คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้จัดการอบรม 

 

3. ระยะเวลาในการอบรม 
- ไม่น้อยกว่าสามสิบสามชั่วโมง 
 

4. คุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิ์ได้ใบรับรองการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ใบรับรองการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เข้ารับการอบรมต้องท าแบบทดสอบวัดผลการอบรมได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และด้านกฎหมาย

กับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ สารบัญญัติ
และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

6. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 

ประกอบด้วยหัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
หัวข้อวิชา ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการ 

เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๒) สารบัญญัติและแนวทางการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
(๓) ประสบการณ์บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
(๔) การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
(๕) หลักการและการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๗) หลักวิชาการในการจัดการเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
(๘) หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๙) หลักวิชาการในการควบคุมและจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข 
(๑๐) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
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7. การวัดและประเมินผล 
ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ของคะแนนทั้งหมด และวัดจากการทดสอบความรู้ก่อน – หลัง โดยข้อสอบแบบปรนัย จ านวน ๘๐ ข้อ 
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๘๐ คะแนน 
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8. ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยใหเ้ป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  การน าหลักสูตรอบรมดังกล่าว ไปใช้ในการอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอนดังนี้  

ล าดับ ผังกระบวนการ หลักฐาน ระยะเวลา 
1  

 
 
 
 
 
 

 
 

- - 

2  
 
 
 

 
 

1.แบบฟอร์มยื่นค าขอเป็นหน่วยงานจัดการอบรม 
2.เอกสารการรับรองสถานะความเป็นหน่วยงาน 
หรือนิติบุคคล 
3.วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
4.หนังสือมอบอ านาจ 
5.แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงานจัดการอบรม 
6.เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการอบรม 
7.แบบสรุปรายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร พร้อม
หัวข้อวิชาที่ขออนุมัติบรรยาย 
8.หนังสือรับรอง/ยืนยันการเป็นวิทยากร 
9.ประวัติวิทยากร 
 

30 วัน 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ประสงค์ยื่นค าขอฯ 
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
(1) สถาบันการศึกษาของ รัฐ/เอกชน 
(2) หน่วยงานราชการที่มีฐานะนิติบุคคล 
(3) รัฐวิสาหกิจ 
(4) นิติบุคคล 
 

ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
ของเอกสารหลักฐาน 

 

ยืน่ค าขอ 

เอกสารไม่ครบถ้วน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ หลักฐาน ระยะเวลา 
10.เอกสารและคู่มือประกอบการจัดการอบรม
ตามหลักสูตรฯ 
11.แผนการจัดการอบรมและเปูาหมายการ
จัดการอบรม 
12.ตัวอย่างวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองที่มอบให้
ผู้ผ่านการอบรม 
13.หนังสือรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรืออนามัยสิ่งแวดล้อม 
14.แบบฟอร์มการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
ให้แก่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

3  
 
 
 
 

 

หนังสือเสนออธิบดีกรมอนามัย เพ่ือลงนามให้
ความเห็นชอบต่อหน่วยงานจัดการอบรมฯ 

30 วัน 

4  
 

 

หนังสือรับรองหน่วยงานจัดอบรมฯ 15 วัน 

5  
 

 
 

- - 

เสนออธิบดี 
กรมอนามัยลงนาม 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ออกหนังสือรับรองหน่วยงานจัดอบรมฯ  

หน่วยงานจัดการอบรมด าเนินการจัดอบรม 
 
 

ขอความเห็นชอบ 

     ไม่ตรงตามเงื่อนไข 
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ล าดับ ผังกระบวนการ หลักฐาน ระยะเวลา 
6  

 
 

 

- - 

7  
 
 
 

 

เอกสารและคู่มือประกอบการจัดการอบรมตาม
หลักสูตรฯ 

3๓ ชั่วโมง 

8  
 
 
 
 

 

แบบทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี โดยผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด  

 

 

2 ชั่วโมง 

9  
 
 

 

ใบรับรองการอบรมทีม่อบให้ผู้ผ่านการอบรม 
 

- 

10  ส่งข้อมูลสรุปผลการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม 
ให้กับศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

๑ ปี 
 

 

ด าเนินการจัดอบรมให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3๓ ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎ ี  
2๙ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง 
 
 

การวัดผล 
การอบรม 

ส่งข้อมูลสรุปผลการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม  

 

ใบรับรองการอบรมที่มอบให้ผู้ผ่านการอบรม 
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หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ/วิธีการสอน จ านวนชั่วโมง(ชม.) 
๑ . กฎหมายกับการคุ ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึง
หลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
 

๑) แนวคิดการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
๒) สิทธิ เสรีภาพของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  
๓) ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 
๔) หลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการ
คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
๕) โครงสร้างและกลไกตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของสารบัญญัติ
รวมถึงความเชื่อมโยงในเชิงระบบและกลไกของ
กฎหมายสาธารณสุข 
๖) บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข  
- บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข  
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
-  - คณะกรรมการสาธารณสุข  

- คณะกรรมการพิจารณาอุทรธรณ์ 
- คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

- บรรยาย  
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๔ ชั่วโมง 
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- คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
- คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

- อธิบดีกรมอนามัย 
- เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

- ผู้ประกอบการ / ประชาชน /เอกชน 
๒. สารบัญญัติและแนวทางการบังคับใช้และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
 

- อธิบายสารบัญญัติในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้แก่ 
หมวด ๓ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
หมวด ๔ สุขลักษณะอาคาร 
หมวด ๕ เหตุร าคาญ 
หมวด ๖ การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์  
หมวด ๗ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หมวด ๘ ตลาด สถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
หมวด ๙ การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หมวดที่ ๑๐ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หมวดที่ ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้ง  
หมวดที่ ๑๒ ใบอนุญาต 
หมวดที่ ๑๓ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
หมวดที่ ๑๔ การอุทธรณ ์
หมวดที่ ๑๕ บทก าหนดโทษ 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

๖ ชั่วโมง 
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โดยเนื้อหาในการบรรยายครอบคลุมทั้ง ๔ ส่วน ดังนี้ 
(๑) ส่วนเนื้อหาสาระ/ความหมายของบทบัญญัติ และ
บทบาท/อ านาจหน้าที ่ของเจ้าพนักงานท้องถิ ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งฯ 
ในการบังคับใช้บทบัญญัติ ตามหมวด ๓-๙ ประกอบ
กับหมวด ๑๐  
 (๒) ส่วนสารบัญญัติที่ เชื่ อมโยงกับกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข (หมวด ๓ – หมวด ๙) มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
ว่าด้วยอาคาร เป็นต้น 
(๓) ส่วนของบทบัญญัติที่เก่ียวกับกระบวนและขั้นตอน
การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง การก าหนด/
เก็บอัตราค่าธรรมเนียม โดยเชื่อมโยงกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
(๔) ส่วนของบทบัญญัติที่เก่ียวกับกระบวนและขั้นตอน
การออกค าสั่ง การอุทธรณ์ การเปรียบเทียบคดี โดยให้
เชื่อมโยงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และบทก าหนดโทษในแต่ละฐาน
ความผิดตามหมวด ๑๐ - ๑๕  

๓. ประสบการณ์บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 

ประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เช่น  
- การควบคุมกิจการต่างๆ ตามหมวด ๓ - ๙ 

- อภิปรายหมู่  
- ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๓  ชั่วโมง 



54 
 

- การจัดการเหตุร าคาญ 
- การออกค าสั่งทางปกครอง 
- การเปรียบเทียบคดี 
- การฟูองร้องด าเนินคดีด้านกฎหมายสาธารณสุข 
- การออกใบอนุญาต/การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

(ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข  ผู้แทน กทม . 
ผู้แทน เทศบาล หรือ ผู้แทน สสจ.) 
 

๔. การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข  
 

การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข ได้แก่ 
๑) การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรองการแจ้ง  
- การรับค าขอ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบ
กิจการก่อนออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
- การรับค าขอการออกใบรับแจ้ง การตรวจเอกสารการ
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
- ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
- หลักการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการแจ้ง 
- การเปรียบเทียบคดี/ปรับ 
๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุร าคาญ 
- การรับเรื่องร้องเรียน 
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- การสรุปผลตามข้อเท็จและข้อกฎหมาย 
- การรายงานข้อมูลต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- การเปรียบเทียบคดี 

ลักษณะกิจกรรม 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริงหรือ
เหตุการณ์จ าลองตามใบงาน กลุ่มละ๑๐ 
– ๑๕ คน 
- น าเสนอ 
- วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
เรียนรู้ 
 

๔ ชั่วโมง 
 

๕. หลักการและการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

- ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบจากปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

บรรยาย ๑ ชั่วโมง 
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- บทเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศ 

๖. หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

- หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 
- หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
ตามกฎกระทรวงและประกาศ 
- หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามกฎกระทรวงและประกาศ 
 
- หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการมูลฝอยเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน ตามกฎกระทรวงและประกาศ 
- หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ ่งปฏิกูล 
ตามกฎกระทรวงและประกาศ 

บรรยาย ๔ ชั่วโมง 

๗. หลักวิชาการในการจัดการเหตุร าคาญ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

- หลักวิชาการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการ
ร้องเรียน 
- หลักการใช้เครื่องมือ 
- สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- การจัดการเหตุร าคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพ้ืนที่
ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

บรรยาย ๓ ชั่วโมง 

๘. หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 

- หลักวิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
- หลักวิชาการในการควบคุมตลาดตามกฎกระทรวง
และประกาศ 
- หลักวิชาการในการควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหาร

บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
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ตามกฎกระทรวงและประกาศ 
- หลักวิชาการในการควบคุมกิจการกลุ่มที่ ๓ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- หลักวิชาการในการควบคุมมาตรฐานน้ า ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

๙. หลักวิชาการควบคุมและจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

- หลักวิชาการในการควบคุมและจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎกระทรวงและประกาศ 
ได้แก่ 
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๓. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาด 
๔. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
๖. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
๘. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
๙. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง 
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน 
ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
๑๒. กิจการอื่น ๆ 

บรรยาย ๓ ชั่วโมง 
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๑๐. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
 

- หลักวิชาการในการควบคุมประเภทหรือขนาดของ
กิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 
และหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ที่เก่ียวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว 

บรรยาย ๒ ชั่วโมง 

รวม ๓๓ ชั่วโมง 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การจัดท าหลักสูตร “การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕” เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) 
เก็บข้อมูลเป็นแบบส ารวจ/สอบถาม จ านวน 36 แห่ง ได้รับการตอบกลับมาจ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.56 
การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจาณาพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561 สามารถสรุปผล อภิปรายผล
และได้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. สรุปและอภิปรายผล 
 2. ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 
จากการส่งแบบสอบถามถึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 36 แห่ง โดยใช้ระยะเวลาในการส ารวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
2560 ได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 29 แห่ง (ร้อยละ 80.56) โดยได้สอบถามในประเด็นต่างๆดังนี้ ๑)
ระดับการศึกษา ผลการส ารวจพบว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 60 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 40 ๒)หน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การตรวจเหตุร าคาญ การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน อุทธรณ์ค าสั่งตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ๓)ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการจัดอบรม ผลการส ารวจพบว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 
92.31 รองลงมาคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 สัปดาห์ ร้อยละ 7.69 ๔)ความต้องการให้มีหัวข้อวิชาและขอบเขต
ของหลักสูตร ได้แก่ อนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และสารบัญญัติ โครงสร้างกลไก และแนวทางการบังคับใช้
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ๕) ประเด็นรูปแบบวิธีการในการจัดอบรม ได้แก่ บรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้และควรมีการประเมิน ติดตามผลและ
จัดอบรมซ้ า เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) ในประเด็นของการก าหนดคุณสมบัติของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ต้องผ่านการอบรม ประเด็นหลักสูตรการอบรมควรมีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการ
อบรม และประเด็นระยะเวลาการอบรม พบว่า ที่ประชุมเสนอให้วิเคราะห์งานและบทบาทอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในแต่ภาคส่วนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไป
ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข และหัวข้อวิชาหลักสูตรการอบรมควรประกอบด้วย 
เทคนิคการไกล่เกลี่ยในกรณีเกิดการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมาย
ปกครอง เทคนิคการตรวจวัดเสียงแสงสว่าง และน้ าเสีย โดยระยะเวลาการอบรมควรก าหนดให้ไม่เกิน ๕ วัน ซึ่ง
แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นต้น 

ผลจากการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดท าหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข พบว่า เห็นควรก าหนดหัวข้อวิชาเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานให้ครอบคลุมถึงเทคนิค
วิธีการตรวจวัด และด้านกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึง
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หลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยประกอบด้วยการอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาการอบรมไม่เกิน 5 วัน และเห็นควรก าหนดให้หน่วยงานเอกชน 
สถาบันการศึกษา และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด สามารถด าเนินการขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย เพ่ือเป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้า
พนักงานสาธารณสุข รวมทั้งมีการก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการท าแบบทดสอบวัดผลการอบรม
ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด 

ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขต่อการจัดท าหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า เห็นควรก าหนดให้
หน่วยงานจัดการอบรม ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แจ้งกรมอนามัย และหน่วยงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากกรมอนามัย ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ที่ต้องเข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ซึ่งต้องเข้ารับการอบรมตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเห็นควรให้เพ่ิมเติมประเด็นหัวข้อวิชาในการควบคุม
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุร าคาญ การควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ควบคุมและจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั ้งเห็นควรก าหนดคุณสมบัติของวิทยากร
ผู้บรรยาย โดยต้องมีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ หรือด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผู้รับผิดชอบงานหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย หรือ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์การสอน
ในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และมีความต้องการให้หัวข้อวิชาและขอบเขตของหลักสูตรเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน โดยหัวข้อที่ต้องการ คือ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และด้านกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมาย  
ว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจ 
และการรับฟังความคิดเห็นที่มีความต้องการให้มีหัวข้อวิชา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และด้านกฎหมาย
กับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน  รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ และ
โครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในหลักสูตรฯ ส าหรับประเด็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นควรก าหนดระยะเวลา 5 วัน และผู้ด าเนินการได้จัดท าขึ้นมาจากผลการส ารวจ 
การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus group) การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิจาณาพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
โดยหลักสูตรประกอบด้วย ๑. กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน 
รวมถึงหลักการ เจตนารมณ์ และโครงสร้างกลไกของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๒. สารบัญญัติและ
แนวทางการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๓. ประสบการณ์บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ๔..การฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๕. หลักการและการบริหารจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ๖. หลักวิชาการในการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
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สาธารณสุข ๗. หลักวิชาการในการจัดการเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๘. หลักวิชาการในการ
ควบคุมการสุขาภิบาลอาหารและน้ า ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๙. หลักวิชาการในการควบคุมและ
จัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๑๐. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนั้น หลักสูตรจะมีรูปแบบเน้นการฝึกปฏิบัติ และ
วิทยากรของหลักสูตรควรมีเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าอบรมดังกล่าว 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะต่อ

การด าเนินงานและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.2.1 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน 
 1. การพัฒนาหลักสูตรควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของ

กลุ่มเปูาหมายและมีการทดลองใช้ 
2. วิธีการประเมินผล ควรมีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน 
3. ควรมีการน าหลักสูตรอบรมดังกล่าวไปทดลองใช้จริง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเพ่ือจัดท าหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักสูตรพ้ืนฐาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขส าหรับผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย และมีหลักสูตร
ส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละด้าน เช่น การออกค าสั่งทางปกครอง การ
เปรียบเทียบ การยึดอายัดและการตรวจเหตุร าคาญ  
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 

การจัดท าหลักสูตรอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 

                   แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลความคิดเห็น ในการจัดท า
หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยข้อมูลที่ได้จะน าเสนอผลในภาพรวม ไม่เจาะจงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
โดยเฉพาะ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของผู้รายงาน แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งเป็น      
๒ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการจัดท าหลักสูตร 

     โดยขอความร่วมมือท่านท าเครื่องหมาย /  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด หรือเติม 
ข้อความลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน 
๑. ชื่อ-สกุล............................................................................................................ ............................................... 
๒. เพศ      ชาย      หญิง 
๓. อายุ   20 -30 ปี      31 - 40 ป ี        41 - 50 ปี       60 ปีขึ้นไป 
๔. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี      ปริญญาตรีโท       ปริญญาตรีเอก 
๕. ต าแหน่ง......................................................................................................................................................... .. 
(หากมีต าแหน่งงานทางการบริหารกรุณาระบุ)....................................................................................... .............. 
๖. หน่วยงาน (ส านัก/กอง/ฝุาย)…………………………………………………………..…………...........................................             
อ าเภอ……………………………........ต าบล.........................................................จังหวัด……………….….….………….….. 
๗. โทรศัพท์(มือถือและส านักงาน)...................................................................โทรสาร.........................................  
๘. E-mail (เขียนตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................................... ....................... 
 
   ส่วนที่ ๒  ข้อมูล/รายละเอียดการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายของกรมอนามัย 
9. ท่านคิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดอบรมของหลักสูตรควรเป็นอย่างไร  
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ สัปดาห์ (โปรดระบุจ านวนวัน)............................................................................. 
      มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ สัปดาห์ (โปรดระบุจ านวนวัน).............................................................................  
๑0. ท่านต้องการให้มีหัวข้อ/ประเด็นใดบ้างในหลักสูตรพัฒนาบุลากรด้านกฎหมายของกรมอนามัย 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ค าชี้แจง 
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๑1. ท่านต้องการให้เน้น เรื่อง/ประเด็นใดในหลักสูตรเป็นพิเศษหรือไม่ โปรดระบุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
........................................................................................................................................................................ ......
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
๑2. รูปแบบ/วิธีการ ในการพัฒนาศักยภาพควรเป็นแบบใด 
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
๑3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
....................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......…………………………….. 

 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ(Focus Group) 
  
ค าชี้แจง 
ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) : …………………………………………………………………………..……………….. 
วิทยากร : …………………………………………………………………………………………………………………………...………..…… 
ผู้จดบันทึก (Notetaker) : .............................................................................. ................................................... 
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : …………………………………………………..……………………………………………………..………. 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ใน

สังกัดหน่วยงานราชการส่วนกลาง เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2.น าข้อมูลมาประกอบการจัดท าข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฯ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
กลุ่มเป้าหมาย  : ………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงเช้า) : 1 ชั่วโมง 30 นาที / 
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงบ่าย) 1 ชั่วโมง และจัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมน าเสนอบนเวที : 30 นาที 
(ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนน าเสนอสรุปความคิดเห็นจากท่ีประชุมกลุ่มบนเวที กลุ่มละ 10-15 นาที) 
ค าอธิบาย : แบบสนทนากลุ่มนี้เป็นค าถามปลายเปิด ผู้ให้สนทนากลุ่มสามารถตอบค าถามได้ตามความเข้าใจ 
เริ่มด าเนินการสนทนากลุ่มเวลา 10.30-12.00 น. 
  ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) แนะน าตนเอง วิทยากร และทีมงาน 
  ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแต่ละคนแนะน าตนเอง (ชื่อ-ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

 เข้าสู่ประเด็นค าถาม ดังนี้ 
1. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัวให้กับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัตรอย่างไร มีการจัดท าทะเบียนรายชื่อหรื อมีการจัดท า
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................. 
2. ท่านและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานของท่านเคยมีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านมีความเห็นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2553 มีความเหมาะสมแล้ว หรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้าง  
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 3.1 เห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใดหรือไม่ อย่างไร 
  - เห็นควรให้ยกเลิกบางต าแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากประกาศฯ หรือไม่ 
  - เห็นควรให้เพิ่มเติมหน่วยงานใดในประกาศกระทรวงฯ หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 เห็นควรให้เพ่ิมเติมโดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในต าแหน่งใดหรือไม่ อย่างไร และควรมี
การก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.3 ควรปรับปรุงแก้ไขชื่อด ารงต าแหน่งหรือหน่วยงานในประกาศกระทรวงฯ ข้อใดหรือไม่ อย่างไร 
  - มีหน่วยงาน/ต าแหน่งใดในประกาศฯ มีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.4 ควรปรับปรุงแก้ไขบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ 
ข้อใดหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.5 ควรปรับปรุงแก้ไขเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ ข้อใด
หรือไม่ อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านมีความคิดเห็นว่า ควรมีการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม              
ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยก าหนดหรือไม่ อย่างไร อาทิเช่น  
 - ก าหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ ากว่าปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยก าหนด            
 - ก าหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ ากว่าช านาญการ ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยก าหนด 
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยก าหนด 
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- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กรม
อนามัยก าหนด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. หากเห็นควรต้องก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการอบรมควร
มีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านใดบ้าง และควรก าหนดระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้อ
อย่างไร      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ        
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................ 

 
 

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น  
ทุกความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม

อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

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