รายงาน
การศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
The Study to evaluate the enforcement of the law according to the notification of
the Ministry of Public Health Appointment of Public Health Officer
According to the Public Health Act BE 2535

โดย
นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ นางสาวอริษา จันทร์ทา และนางสาวพรนภา แซ่ลี้

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย

(1)

คานา
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่ง ตั้ง เจ้าพนัก งานสาธารณสุ ข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ประกอบด้ว ย เจ้ าพนัก งานสาธารณสุ ขทั้ ง ในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิ ภาคและส่ว นท้ องถิ่น เพื่ อให้ป ฏิบั ติต าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแนะนา
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งประกาศกระทรวงฯ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลานานกว่า 6 ปี แล้ว และเข้าข่ายที่จะต้องดาเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 อีกทั้ง
ในปัจจุบันส่วนราชการต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร ชื่อตาแหน่ง และบทบาทหน้าที่
ที่เปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมายและจัดทาข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผู้ศึกษาคาดหวังว่า ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ต่อกรมอนามัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการ
บัง คับ ใช้ก ฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแก่ เ จ้าพนัก งานสาธารณสุข และเป็นประโยชน์ต่อ เจ้าพนัก งาน
สาธารณสุขในการนาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคไปประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้มาตรการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้

สกุณา คุณวโรตม์ และคณะ
มีนาคม 2560

(2)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจาก
บุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และให้ข้อมูล
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข และนาง
พรพรรณ ไม้สุพร นักวิชาการกฎหมายอิ สระ ที่ ปรึกษาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ที่ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขที่ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนการดาเนินงาน ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างในการศึก ษาทุกท่ าน ที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาและ
พัฒนาเครื่องมือ ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและจัดส่งคืนแก่ผู้ศึกษา รวมถึงให้ความร่วมมือในการให้
สัมภาษณ์สนทนากลุ่ม โดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแก่
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขด้วยดีตลอดมา
สกุณา คุณวโรตม์ และคณะ
มีนาคม 2560

(3)

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตัง้ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
30 พฤศจิกายน 2553 นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเลือก
ศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กลุ่มเปูาหมายเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพส.) ที่ปฏิบัติงาน
สังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ใช้แบบสอบถาม 110 แห่ง ตอบกลับมาร้อยละ 65.45 ใช้
แบบสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focusgroup) กลุ่มเปูาหมาย 45 คน ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการศึกษา 1) การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ มีบัตรประจาตัว จพส.
สาหรับผู้รับผิดชอบงานตามกฎหมายแต่มีไม่ครบทุกคน (ร้อยละ 80.55) ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาบัตรโดยตรง (ร้อยละ 59.73) ยังไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลของ จพส. (ร้อยละ 59.72) และเจ้าหน้าที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (ร้อยละ 88.88) โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 38.82) ดังนี้
1. จพส. ในหน่วยงานบางแห่งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 2. บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ขาดประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตามบริบทของพื้นที่ และยังขาดความมั่นใจในองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
3. ยังขาดการติดตามผลการดาเนินงานตามกฎหมายของ อปท. 4. ผู้ประกอบการและ อปท. ยังไม่เห็นความสาคัญ
ของ จพส. เนื่องจากเห็นว่าไม่มอี านาจสัง่ การ 5. ขาดคู่มือและแนวทางการดาเนินงานตามกฎหมาย 2) การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ ไขประกาศฯ (ร้อยละ 84.72) และเห็นควรให้
กาหนดคุณสมบัติ จพส. ต้องผ่านการอบรม (ร้อยละ 90.28) ข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ปรับปรุงประกาศฯ โดยปรับปรุง
ตาแหน่ง หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ และเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ต่างๆ ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน 2. สารวจและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของนิติกร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 3. กาหนดคุณสมบัติของ จพส. ให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 4. สร้างมาตรฐานสาหรับ จพส. ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล แนวทางการจัดทาบัตรเจ้าพนักงาน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน มาตรฐานด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดทาแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมายของ จพส. มาตรฐานด้านวิชาการ โดยจัดทาเกณฑ์มาตรฐานวิชาการพร้อมกับแนวทางปฏิบัติฯ 5.
เสริม สร้า งภาพลัก ษณ์ที่ ดี ส าหรับ จพส.ต่อสั ง คม 6. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้ม ครองเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 7. สร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(4)
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลนาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ทั้งนี้ ได้นาเสนอผลการศึกษาในเวทีการประชุมคณะทางานยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขฯ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้เสียโดยเชิญผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม และการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 105-6/๒๕60 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน
๒๕60 โดย รมว. กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

(5)

สารบัญ
คานา
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของการศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
1.4 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
1.5 นิยามศัพท์ที่จะใช้ในการศึกษา
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1.7 ข้อจากัดในการศึกษา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.2 หลักการของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
2.3 ขอบเขตและกลไกการใช้กฎหมาย
2.4 อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4 ขั้นตอนการดาเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

หน้า
(1)
(2)
(3)
(4)-(5)
(6)
(7)
๑
3
3
3
4
4
4
6
7
8
12
14
17
18
18
18
19

(6)

สารบัญ(ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย
- ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
- ส่วนที่ 4 ความต้องการสิ่งสนับสนุน
4.2 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ
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บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
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แบบสอบถาม การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ(Focus Group)
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของการศึกษา
จากสภาวการณ์ปัจ จุบันที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็วของสัง คม การเพิ่ม ขึ้ นของจ านวน
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้การดาเนินชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ราชการส่วนท้องถิ่นหลายที่ประสบปัญหาในการ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม ความไม่พร้อมของบุคลากร ปัญหาขีดจากัดทางด้านความรู้ ความสามารถ
อัตรากาลังคน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง รวมไปถึงเรื่องงบประมาณในการดาเนินการ จึง
พบว่าปัญหาที่เกิดในพื้นที่ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้หมดไปได้ ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหายัง
มีน้อยและจากัด ทาให้ อปท. ไม่สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะพบเห็นได้
จากภาพข่าว หรือสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง อาทิ ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อหรือกากอุตสาหกรรม การ
ร้องเรียนว่า ได้รับผลกระทบจากการดาเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญที่พบ
ในชีวิตประจาวัน แต่ได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายหรือเกิดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือ เป็นสาเหตุของอาชญากรรมที่รุนแรง ฯลฯ ประกอบกับ ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาและเตรียมการ ที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ผู้ประกอบกิจการสามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนได้มาก
ขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ การเคลื่อนย้ายแรงงานและการแสวงหาปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนต่ากว่าเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่าย หากหน่วยงาน แต่ละระดับไม่มีการวางแผน เตรียมการหรือจัดการที่ดีปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีความสลับซับซ้อนอยู่แล้วจะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในวง
กว้างจนยากเกินที่จะแก้ไขหรือเยียวยาได้ การใช้กฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสาคัญ และเครื่องมือที่จะช่วยให้
ท้องถิ่นสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมได้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ ไขเพิ่ม เติม เป็นกฎหมายที่ มีเจตนารมณ์เพื่อ
คุ้มครองประชาชนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน โดยมีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร เหตุราคาญ การ
ควบคุม การเลี้ยงหรือ ปล่อยสัตว์ การควบคุม กิ จ การที่ เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุม ตลาด สถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และการควบคุมการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จะเห็นได้
ว่าครอบคลุมทั้ งกิ จกรรมการกระท าทุ กอย่าง และกิจการประเภทต่างๆ ที่ มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่
โดยกฎหมายสาธารณสุขนี้ใช้หลักการกระจายอานาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น
เพื่อใช้บังคับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมาย
ได้กาหนดให้มี “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
30 พฤศจิกายน 2553 ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานสังกั ดราชการส่วนกลาง ส่วน
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ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยได้กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ดังนี้ (1) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
เพื่อออกคาสั่ง กรณีที่พบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือฝุาฝืนพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือข้อกาหนด
ของท้องถิ่น ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง (2) กรณีที่พบว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดย
ส่วนรวมซึ่งสมควรดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นแล้ว
แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามมาตรา 46 วรรคสอง (3) มีอานาจตามมาตรา 44 คือ สามารถออกหนังสือ
เรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อ ยคาหรือ แจ้ง ข้อเท็ จ จริง หรือท าคาชี้แจง เป็นหนัง สือหรือมให้ส่ง เอกสารใดเพื่อ
ตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา, สามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น หรือ
ตามพระราชบัญญัตินี้, ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารสถานที่นั้น, สามารถแนะนาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อกาหนดของท้องถิ่นหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้, สามารถยึดหรืออายัดสิ่ง ของใดๆที่อาจก่ อให้เ กิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น และสามารถเก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่
สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควร
เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา และ(4) กาหนดให้เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 47 ดังนั้น การทาหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขจึงถือเป็นกลไกที่
สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้บังคับกฎหมาย การพิจารณากาหนดคุณลักษณะ อานาจหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบของผู้ ที่ ได้รับ แต่ง ตั้งจะต้องมี ก ารพิจ ารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ครอบคลุม รวมถึง มี
มาตรการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลานานกว่า 6 ปี แล้ว
และเข้าข่ายที่จะต้องดาเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 อีกทั้ง ในปัจจุบันส่วนราชการต่างๆ มี การปรับเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร ชื่อตาแหน่ง และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
กรมอนามัยมีบทบาทหน้าที่พัฒนาระบบ กลไก และดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันกรมอนามัยมีทิศทางใน
การขับ เคลื่อ นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เน้นการคุ้มครองสุขภาพและปูองกันปั จ จัยเสี่ยงจากผลกระทบจาก
สิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย มีหน้าที่สาคัญประการหนึ่งคือ เป็นแกนกลางใน
การพัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ให้สามารถดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ บรรลุ ผลส าเร็จ ในการคุ้ม ครองสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการสาธารณสุข จึงได้ศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เพื่อจัดทาข้อเสนอต่อ การปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1) ประเมิ นผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.2) เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งได้มีการประกาศใช้บังคับมาเป็น
ระยะเวลากว่า 6 ปี ทาให้บทบัญญัติกฎหมายบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
1.4 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2553 จาเป็นต้องติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่า เมื่อ
ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ หน่วยงาน ทุกแห่งตามประกาศฯ ได้ดาเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้มี การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร ปัญหาและอุปสรรค แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อแนว
ทางการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนากฎหมายและข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ ตลอดจนความต้องการสิ่งสนับ สนุน
ด้านต่างๆ
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
การศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย 110 แห่งผู้แทนเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข (จพส.) ทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาอุปสรรค
ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ ๔ ความต้องการสิ่งสนับสนุน

แบบสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group)
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน ผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพส.)
ที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
“กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” หมายถึง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายฉบับนี้
“เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การ
บริหารส่วนจัง หวัดส าหรับ ในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด ผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานครสาหรับ ในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเมื องพั ทยาส าหรับ ในเขตเมื องพัท ยา นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลสาหรับเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
“เจ้า พนัก งานสาธารณสุข ” หมายถึง ผู้ที ่ไ ด้ร ับ การแต่ง ตั้ง จากรัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553
“ผู้ซึ่ง ได้รับแต่ง ตั้งจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น ” หมายถึง ข้า ราชการหรือพนัก งานของ
ราชการ ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนัก งานท้องถิ่น ให้มีอานาจปฏิบัติตรวจตรา กากับดูแลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
“สิ่งสนับสนุน” หมายถึง ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขดาเนินงาน กากับดูแล ควบคุมและปูองกันปัญหาด้านสาธารณสุ ขและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
(1) ทราบข้อมูลสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปัญหาและอุปสรรค
ความต้องการสิง่ สนับสนุน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการกาหนดมาตรการหรือแนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อน
ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขดาเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ปรับปรุง แก้ ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่ง ตั้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขสามารถปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ข้อเสนอประกอบการจัดทาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
1.7 ข้อจากัดในการศึกษา
(1) การศึก ษาครั้ง นี้เ ก็ บ ข้อมู ลกลุ่ม ตัวอย่างผู้แทนเจ้าพนัก งานสาธารณสุขในสัง กั ดราชการ
ส่วนกลาง ส่ วนภู มิ ภาค และส่วนท้ อ งถิ่น จ านวน 110 แห่ง เท่ านั้ น เนื่องจากมี ข้ อจ ากั ดด้ านเวลาและ
งบประมาณ ผลการศึกษาจึงอาจจะไม่สะท้อนถึงสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ
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(2) หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานสาธารณสุขบางแห่งไม่มีผู้รับผิดชอบงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขโดยตรง หรือบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยครั้งทาให้ไม่ทราบข้อมูลการ
ดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกั บการบังคับ ใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จึงไม่ อาจให้ข้อมู ลสาหรับตอบ
แบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจทาให้ผลการศึกษาบางส่วน มีความคลาดเคลื่อน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แนวทางการดาเนินงาน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
2.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ต้องการคุ้มครองประชาชนด้าน
การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ต้องการให้ประชาชนซึ่งหมายถึงชุมชน (Public) กลุ่มผู้ประกอบการ
(Business operators) และกลุ่มคนงาน/ผู้ปฏิบัติงาน (Workers) ให้ได้อยู่ใน “สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพ” ซึ่งก็คือการจัดการให้การดารงชีพของมนุษย์อยู่ใน “สภาวะที่สมดุล ” หรือเป็นดุลยภาพแห่ง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า “การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Sanitation)” ซึ่งมีปัจจัยหรือ
องค์ประกอบ 3 ประการที่จะต้องทาให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลต่อกันและกัน คือ (1) สิ่งแวดล้อม (Environmental)
(2) มลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค (Pollutant/Agent) และ (3) พฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ (Human
Behaviour) ซึ่งสภาวะการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจะดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมกับมลพิษหรือ
สิ่งที่ทาให้เกิดโรค โดยมีพฤติกรรมของมนุษย์เป็นรากฐานของการจัดการให้เ กิดดุล ยภาพเหมือนดัง ตราชั่ง
ในแผนภูมิดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 2 แสดงดุลยภาพของชีวิตกับสิง่ แวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
สภาวะการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

มลพิษ/สิ่งที่ทาให้เกิดโรค
(Pollutant/Agent)

พฤติกรรมมนุษย์
(Human
)
ทั้งนี้ เฉพาะในกระบวนการดาเนิBehaviour
นชีวิตของมนุ
ษย์ เป็นการแสวงหาและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานแห่ง
การดารงชีพซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในการแสวงหาและพัฒนา
ปัจจัยดังกล่าวมนุษย์จาเป็นต้องอาศัยและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (วัตถุดิบในการผลิต) ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่
จาเป็นต้องถูกทาลายเพื่อการดารงชีพของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็ได้พยายามค้นหาวิธีการที่
จะปลูกสร้างทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาทดแทนในส่วนที่ได้ทาลายไป แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได้ทุกเรื่อง และ
ด้วยเหตุที่จานวนของประชากรของสังคมได้ขยายตัวเป็นจานวนมากประกอบกับวัฒนธรรมของสังคมบริโภคที่
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ต้องการความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิตอย่างไม่มีขีดจากัดทาให้การแสวงหาปัจจัยพื้นฐานไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของคนในสัง คม จึง ได้มีก ารพัฒ นาพลัง การผลิตเทคโนโลยีและวิท ยาศาสตร์เ พื่อการผลิต
ปัจจัยพื้นฐาน รวมตลอดถึงปัจจัยที่เกินความจาเป็นจนกลายเป็นความฟุุมเฟือย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ ยานพาหนะชนิดต่างๆ ยารักษาโรค หรือยาบารุงสารพัดชนิด การปลูกสร้างอาคารที่พัก
อาศัย อาคารสานักงาน สะพาน อุโมงค์ ถนน ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน ทราย น้า อากาศ ปุาไม้ เชื้อเพลิง ฯลฯ
นอกจากการใช้ทรัพยากรจานวนมากเพื่อการดารงชีพของมนุษย์จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยส่วนรวมในเชิงระบบนิเวศวิทยาแล้ว ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังก่อให้เกิดมลพิษ (Pollutant)
หรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค (Agent) อีกด้วย ซึ่งเป็นผลพลอยได้ (Byproduct) ที่ไม่อาจปฏิเสธได้จากกระบวนการ
ผลิตทุกๆ ผลิตภัณฑ์ มลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรคดังกล่าว จึงเป็นสิ่งแวดล้อมซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและการ
ดารงชีพโดยตรงของมนุษย์ และยังมีผลต่อระบบนิเวศน์อีกด้วย
ดัง นั้น ปัญ หาในการจัดการของมนุษย์ เพื่อให้มีก ารดารงชีพได้อย่ างเป็นสุข มีสุขภาพและ
พลานามัยที่สมบูรณ์จงึ ต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีการค้นคว้าศึกษาวิจัยค้นหาเทคโนโลยี
ที่สะอาด (Clean Technology) ในการผลิตและเมื่อเกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรคขึ้นต้องมีเทคโนโลยีที่จะ
ปูองกันหรือควบคุม (Protect/Control Technology) เพื่อมิให้มลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรคนั้นแพร่กระจาย
จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสามารถบาบัดหรือกาจัดให้มลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรคนั้นให้
หมดสิ้นไปหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของมนุษย์ในสังคมนั้นได้
ด้วยเหตุนี้ การบังคับให้การประกอบกิจการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ต้องด้วยสุขลักษณะหรือเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ในที่สุดนั้น จึง เป็นเรื่อ งที่จาเป็นสาหรับ สัง คม ซึ่ง ก็คือการควบคุม พฤติก รรมการปฏิบั ติของมนุษย์
(Human Behavior) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง หมายรวมทั้ง ผู้ป ระกอบกิจ การ คนงาน และประชาชนในการนาเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ถูกต้อง
ได้มาตรฐานทางวิชาการ มาตรการด้านกฎหมายจึงกลายเป็นมาตรการที่จาเป็นในการรักษาสภาวะที่สมดุลย
ขององค์ประกอบ 3 ประการนั้น
2.2 หลักการของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
หลักการสาคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนี้
๑) เป็นกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม และการกระทาทุกอย่าง รวมถึงการประกอบกิจการต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามั ยของประชาชน ตั้งแต่ระดับ บุคคล ครัวเรือน ชุม ชน ตลอดจน
กิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่.
๒) มีลักษณะการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น กล่าวคือให้ร าชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการ
ออกข้อ บัญ ญัติข องท้ อ งถิ่น เพื่ อ ใช้บั ง คับ ในเขตท้ อ งถิ่ นนั้ น และให้ อานาจแก่ เ จ้ าพนั ก งานท้ องถิ่น ในการ
ควบคุ ม ดูแ ลโดยการออกค าสั่ง ให้แก้ ไขปรับ ปรุ ง การอนุ ญ าตหรือไม่ อนุ ญ าต การสั่ง พัก ใช้ห รือเพิ ก ถอน
ใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี ทั้งนี้ ถือว่าราชการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ใกล้ชิด
ประชาชนจึงน่าจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด.
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๓) กาหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการมีอานาจในการตรวจ
ตราให้คาแนะนาในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่วิชาการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา
แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวินิจฉัย สั่งการหรือออกคาสั่ง.
๔) ก าหนดให้คณะกรรมการสาธารณสุขมี บ ทบาทในการควบคุม กากั บ ดูแล และให้ก าร
สนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการเสนอแผนงาน นโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุข
รวมทั้งการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้อานาจ
อธิบดีกรมอนามัยมีอานาจออกคาสั่งในกรณีที่เป็นอันตรายร้ายแรงและจาเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนอีกด้วย.
๕) ให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเห็นว่า
ไม่ เป็นธรรมหรือไม่ถูก ต้อ งมี สิท ธิยื่นอุท ธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ และในกรณีที่แจ้ง
เจ้าพนัก งานตามกฎหมายแล้วไม่ป ฏิบัติตามอานาจหน้าที่ เจ้าพนักงานผู้นั้นก็อาจจะมี ความผิดฐานละเว้น
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาได้
โครงสร้างเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบด้วย 16 หมวด โดยสามารถ
จาแนกสาระสาคัญได้เป็น ๔ ส่วน คือ
๑) ส่วนที่เป็นโครงสร้างอานาจหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
๒) ส่วนที่เป็นสารบัญญัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมหรือกากับดูแล
๓) ส่วนที่ เป็นกลไกในการใช้กฎหมาย ได้แก่ การออกใบอนุญาต หนัง สือรับ รองการแจ้ง
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
๔) ส่วนที่เป็นมาตรการควบคุมและบทกาหนดโทษ
2.3 ขอบเขตและกลไกการใช้กฎหมาย
การใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ในบทบัญญัติได้กาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ขององค์กร
ส่วนราชการและบุคคลต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะที่ประสานสอดคล้องกัน
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ กล่าวคือ กระจายอานาจในการควบคุมดูแลลงสู่
หน่วยงานระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สดุ และกาหนดให้หน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีปฏิบัติเพื่อสนับสนุนและสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น. นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้มีเจ้าพนักงานสายวิชาการเรียกว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” เป็นผู้ตรวจ
ตราและวินิจฉัยทางวิชาการ
ซึ่ ง อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร บุ ค คลผู้ ด ารงต าแหน่ ง และหน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นดังต่อไปนี้
๑. รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้เ ป็นผู้รัก ษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้และมี
อานาจในการ
๑.๑ แต่งตั้ง “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” ตามมาตรา ๕
๑.๒ แต่งตั้ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ให้เป็นกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา ๙ ซึ่งจะมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ ๒ ปี และผู้ที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ตามมาตรา ๑๒
๑.๓ ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทั้งกาหนดกิจการอื่ น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามมาตรา ๕
๑.๔ ออกกฎกระทรวงเกี่ ยวกั บ มาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและมาตรการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา ๖ วรรคแรก และออกประกาศกระทรวงตามที่กฎกระทรวงดังกล่าว
กาหนดตามมาตรา ๖ วรรคสอง
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๑.๕ อนุมัติให้ใช้ข้อกาหนดของท้องถิ่นที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ ซึ่งมีความ
จาเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุขแล้ว ตาม
มาตรา ๗ วรรคสอง
๑.๖ พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสาธารณสุข ตามมาตรา ๑๐ (๑) และ (๒)
๑.๗ ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ตามมาตรา ๒๐ (๔)
๑.๘ ออกประกาศกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขกาหนดจานวนคนต่อจานวน
พื้นที่ของอาคารที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
๑.๙ ออกประกาศกระทรวงกาหนดเหตุอื่นใดเป็นเหตุราคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๕)
๑.๑๐ ออกประกาศกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุขกาหนดให้กิจการใดเป็น
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา ๓๑
๒. คณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
อธิ บ ดีก รมควบคุม มลพิ ษ อธิ บ ดีก รมควบคุ ม โรค อธิ บ ดีก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีก รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ตามมาตรา ๙ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐ คน
กฎหมายได้กาหนดให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ ดังนี้
๒.๑ เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
และพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
คาสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
๒.๓ ให้ คาแนะน าต่อ รัฐ มนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่ อราชการส่ วนท้ องถิ่ นในการออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่น
๒.๔ ให้คาปรึกษา แนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๒.๕ กาหนดโครงการและประสานงานระหว่างส่วนราชการและราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
๒.๖ ควบคุ ม สอดส่อ งการปฏิบัติห น้าที่ ของส่ว นราชการที่ มี อานาจหน้ าที่ ในการปฏิบัติก ารตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรี
2.7 ติดตามและประเมินการดาเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และตามที่กฎหมายกาหนดไว้
๒.8 ในกรณีที่ปรากฏแก่คณะกรรมการฯ ว่า ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่ นซึ่งมีเขต
อานาจในท้ อ งถิ่ น ใดไม่ ด าเนิน การตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยไม่ มี เ หตุ ผ ล
อันสมควร ให้คณะกรรมการฯ แจ้งต่อผู้มีอานาจควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
เจ้าพนัก งานท้ อ งถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อสั่ง ให้ร าชการส่ว นท้ องถิ่นหรือเจ้าพนัก งานท้ องถิ่ น
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ดาเนินการตามอ านาจหน้าที่ห รือ แก้ ไขการดาเนินการให้เ ป็นไปโดยถูก ต้องภายในระยะเวลาที่เ ห็นสมควร
(ตามมาตรา ๑๑)
๒.๙ มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย (ตามมาตรา ๑๖)
ซึ่งจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองค์กรสูงสุดที่จะพิจารณาแนวทาง นโยบาย แผนงาน
และมาตรการ รวมทั้งกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และที่สาคัญคือ มีอานาจในการให้คาแนะนาและควบคุม
สอดส่อง ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่คณะกรรมการสาธารณสุขได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา ๑๖
๔. อธิบดีกรมอนามั ย ในฐานะที่เ ป็นกรรมการและเลขานุก ารในคณะกรรมการสาธารณสุขจึง มี
บทบาทเป็นแกนส าคัญ ในการผลัก ดันให้คณะกรรมการสาธารณสุ ขดาเนินการตามอานาจหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิผล โดยอธิบดีกรมอนามัยได้จัดตั้ง “ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ” ขึ้น เพื่อเป็น
องค์กรรองรับการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้ พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘ ยังได้ให้อานาจแก่ อธิบ ดีก รม
อนามัยในการออกคาสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเสียหาย ระงับการกระทา
หรือกระทาการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือปูองกันความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกั บ การดารงชีพของ
ประชาชนซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วนซึ่งสามารถใช้อานาจนี้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศ และถ้าผู้ที่ได้รับ
คาสั่งไม่ ปฏิบัติตามก็สามารถสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเข้าดาเนินการแก้ไขได้โดยผู้ กระทาต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ (ปัจจุบัน
อธิบดีกรมอนามัยได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคาสั่งตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ตามคาสั่ง
กรมอนามัยที่ ๑๐๓๒/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗)
5. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยทั่วไปการเปรียบเทียบคดีหรือเปรียบเทียบปรับนั้น มักจะให้
เป็นอานาจของเจ้าพนักงานตารวจ แต่โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ต้องการให้เ กิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดให้มี คณะกรรมการเปรียบเที ยบคดีขึ้นเป็นการ
เฉพาะตามบทบัญญัติมาตรา ๘๕ โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
และในต่างจังหวัด
5. ผู้ประกอบกิจการ/เอกชน/ประชาชน เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น
กฎหมายมหาชน โดยทั่วไปมักจะให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
และประชาชน เอกชน หรือผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน และปูองกันมิให้เจ้าพนักงานใช้อานาจโดยมิชอบหรือไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงบัญญัติให้มีหมวด ๑๔ ว่าด้วยการอุทธรณ์ โดยกาหนดให้ผู้ใดเมื่อได้รับคาสั่ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๖ และไม่พอใจคาสั่ง มี
สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคาสั่ง ซึ่งการอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีฯ จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่ง
นั้นไว้ชั่วคราว (มาตรา ๖๖ วรรคสอง) และมาตรา ๖๗ กาหนดให้รัฐมนตรีฯ ต้องพิจารณาอุทธรณ์นั้นโดยไม่
ชักช้า และคาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ซึ่งหมายความว่า เมื่อรัฐมนตรีฯ วินิจฉัยตัดสินแล้ว ถือว่าเป็นการ
สิ้นสุดการโต้แย้งระหว่างรัฐกับเอกชน โดยการวินิจฉัยของผู้บัง คับบัญชาสูงสุดเท่านั้น ฉะนั้นจึงมิได้ตัดสิท ธิ
เอกชนที่จะร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครอง เอกชนที่ยังไม่พอใจหรือเห็นว่าคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีฯ
ไม่เป็นธรรมก็สามารถฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์
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6. ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔ มีอานาจในการออกข้อกาหนดของท้องถิ่นตามทีพ่ ระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
อานาจไว้ เพื่อใช้บังคับในเขตอานาจของท้องถิ่นนั้น
ซึ่ง “ข้อกาหนดของท้องถิ่น” ตามมาตรา ๔ หมายถึง ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ ซึ่งตราขึ้นโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือ ข้อบังคับที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตามอานาจของกฎหมาย ได้แก่ เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล โดย
มีขั้นตอนการเสนอร่างการพิจารณาและการประกาศใช้
7. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีสาหรั บในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา ๔ และให้มีอานาจดังนี้
(1) ออกใบอนุญาต และออกหนังสือรับรองการแจ้งผู้ประกอบกิจการที่ก ฎหมายกาหนดให้ต้องขอ
อนุญาตหรือต้องแจ้งแล้วแต่กรณีตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๔๘ ตามลาดับ
(2) ออกคาสั่งให้ผู้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้อง ถ้า
ไม่แก้ไข สั่งให้หยุดกิจการนั้นได้ ตามมาตรา ๔๕
(3) ออกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๐
(4) ออกคาสั่งให้หยุดกิจการกรณีที่ค้ างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกั นเกินกว่า ๒ ครั้ง จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ตามมาตรา ๖๕
(5) ออกคาสั่งให้หยุดกิจการสาหรับกิจการที่ต้องแจ้งแต่ไม่แจ้ง และเคยได้รับโทษมาแล้วยังฝุาฝืนอีก
และถ้าไม่หยุดอาจสั่งห้ามดาเนินกิจการนั้นได้แต่ไม่เกิน ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒
(6) ออกคาสั่งให้ผู้ใดหรือผู้ประกอบกิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติในมาตราต่างๆ ของ
หมวด ๓ ถึงหมวด ๙ เพื่อแก้ไขหรือระงับหรือปรับปรุง หรือกระทาการเพื่อปูองกันเหตุราคาญและให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือข้อกาหนดของท้องถิ่น
(7) ตรวจตราดูแลกิจการต่างๆ ตามอานาจในมาตรา ๔๔ (๑)-(๕) ได้
(8) มี อานาจแต่ง ตั้ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็น “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนัก งาน
ท้องถิ่น” ซึ่งจะกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ (๑)-(๕) ทุกข้อหรือบางข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้
8. ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ให้มีอานาจปฏิบัติการตรวจตรา กากับดูแล ตามมาตรา ๔๔ ซึ่งหมายถึง
อานาจหน้าที่ข้อ (ก)-(จ) ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในข้อ ๗ นั่นเอง แต่กฎหมายกาหนดว่า เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะให้อานาจเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ หรือทั้ง ๕ ข้อก็ได้ ดังนั้น การแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระบุอานาจหน้าที่ที่ชัดเจนในคาสั่งแต่งตั้งนั้นด้วย
9. เจ้า พนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนัก งานซึ่ง ได้รับแต่ ง ตั้ง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขแล้ว ทั้งนี้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจได้รับการแต่งตั้ง
เพิ่มเติมอีกได้หากรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็น
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดาเนินงานตามกฎหมายการสาธารณสุขเกือบทั้งหมด
ให้อานาจแก่ เ จ้ าพนัก งานท้ อ งถิ่ นในฐานะผู้บ ริ ห ารสู ง สุดของหน่วยงานเป็นผู้ใ ช้ก ฎหมาย อย่ างไรก็ ตาม
ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละฉบับได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของผู้บริหารองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ไม่เกิน ๔ ปี ดังนั้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากข้าราชการหรือ
พนั ก งานส่ว นท้ อ งถิ่น จึ ง เป็ น ผู้ที่ มี ส่ว นส าคั ญ อย่ า งมากในการสนับ สนุน ให้มี ก ารใช้ ก ฎหมายว่า ด้ วยการ
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้กาหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสาย
วิชาการเพื่อทาหน้าที่ตรวจตรา ให้คาแนะนาในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแง่วิชาการ
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวินิจฉัย สั่งการหรือออกคาสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจ การดาเนิน การให้เ ป็นไปตามข้อ ก าหนดในกฎหมาย ในการปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าพนัก งานสาธารณสุข
บทบัญญัติหมวด ๑๐ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
(๑) แจ้ง ให้เ จ้าพนัก งานท้ อ งถิ่นทราบเพื่อออกคาสั่ง กรณีที่ พบว่ามี ก ารปฏิบัติไม่ ถูก ต้อ ง
หรือฝุาฝืนพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือข้อกาหนดของท้องถิ่น เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง ตามมาตรา ๔๖ วรรคแรก
(๒) กรณีที่พบว่าเป็นอั นตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่ง สมควรจะ
ดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้มีอานาจออกคาสั่งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ แล้วแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
(๓) เพื่ อ ให้สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เ จ้าพนัก งานสาธารณสุข
มีอานาจตามมาตรา ๔๔ ดังนี้
ก) มีห นังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าคาชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
ข) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้ องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
ในการนี้ให้มีการสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
ค) แนะนาให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือในข้อกาหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
ง) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
จ) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุข ลักษณะหรือจะก่อให้เกิด
เหตุราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจา
เป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
นอกจากอานาจหน้าที่ที่ปรากฏตามตัวบทกฎหมายแล้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขยังมีหน้าที่ที่
นับว่ามี ส่วนสาคัญเป็นอย่างมากต่อ การสนับสนุ นการดาเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุขของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น นั่นคือ
(๑) ร่วมยกร่างหรือพิ จ ารณาข้อบัญ ญัติท้ องถิ่นเกี่ ยวกั บ การดาเนินงานตามขอบเขตของ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาทิ หลักเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขลักษณะ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการ แนวทางปูองกันความเสี่ยงและลดผลกระทบ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
(๒) เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ต้อง
ควบคุมตามกฎหมาย
(๓) ตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบกิ จ การที่ยื่นขออนุญ าตหรือขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
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(๔) ตรวจแนะนาสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติของท้องถิ่น
(๕) ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ กรณีมีการฝุาฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องออกคาสั่งปรับปรุงแก้ไข พักใช้ใบอนุญาตหรือหยุดกิจการ แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่ง
(๖) เสนอข้อวินิจฉัยและแนวทางแก้ไข กรณีมีเหตุร้องเรียน
(๗) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ
จากอานาจหน้าที่ที่กล่าวมาทั้งหมด การทาหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขถือเป็นกลไก
สาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามบทบัญญัติในกฎหมายมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนที่เป็นหน้าที่เฉพาะบุคคล
หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ในการคุ้มครองดูแลชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน
ส าหรั บ การแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕ ได้ ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้มีอานาจในการแต่งตั้ง ที่ผ่านมา ได้มีการออกประกาศแต่งตั้งให้
บุคคลในตาแหน่งต่างๆ มอบหมายให้ทาหน้าที่ในการตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบมาแล้วหลาย
ฉบับ, ครอบคลุมทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิ ภาคและราชการส่วนท้ องถิ่น โดยพิจารณาจาก
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติร าชการเป็นหลัก ต่อมาได้มี การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องปรับปรุงแก้ไขชื่อตาแหน่งและการจาแนก
ตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้สอดคล้องกั บกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ มี
ข้อเสนอว่าควรพิจ ารณาแต่ง ตั้ง เจ้าพนัก งานสาธารณสุขจากผู้ป ฏิบัติง านด้านการสาธารณสุขและอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้ออกประกาศแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับ ใหม่ เมื่ อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๓ มีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ยกเลิกประกาศกระทรวงแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั้งหมด
(๒) แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในหน่ ว ยงานสั ง กั ด ราชการบริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภาคที่
ปฏิบัติง านตามขอบเขตอานาจของพระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภทอานวยการ ตาแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่
ระดับ ชานาญการขึ้นไป และตาแหน่ง ประเภททั่วไประดับ ชานาญงานขึ้นไปให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั้งนี้ ผู้ ที่มิได้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
จะต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นหนังสืออีกด้วย
(๓) แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในต าแหน่ ง ระดั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ที่รับ ผิดชอบการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อมให้ป ฏิบัติห น้าที่ เ ป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
(๔) ให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการทีเ่ คยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขก่อนประกาศ
ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับสามารถเป็นเจ้าพนัก งานสาธารณสุขได้อีกไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วัน
ออกประกาศ ทั้งนี้ ต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นหนังสือด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข บทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคสามได้กาหนด
ไว้ว่าบุคคลที่ ได้รับแต่ง ตั้ง จะต้อ งแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบที่ กาหนดในกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตร
ประจ าตัวเจ้าพนักงานท้อ งถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่ง ได้รับ แต่ง ตั้งจากเจ้าพนัก งานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่ าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติห น้าที่ด้วยเพื่อให้ผู้ดูแล
สถานที่หรือผู้เกี่ยวข้องต้องอานวยความสะดวกตามสมควร หากขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานถือว่า
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บุคคลผู้นั้นมี ความผิดและต้อ งได้รับโทษตามกฎหมายอีก ด้วย ส่วนการจัดท าบัตร ประจ าตัวเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุขในกฎกระทรวงฯ ได้กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ออกบัตรประจาตัวให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่แต่งตั้งจากข้าราชการในหน่วยงานของส่วนราชการ
ที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค ส่วนเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวให้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ในสังกัด โดยแบบบัตรให้เป็นไปตาม แบบ สส.๒ ท้ายกฎกระทรวงฯ และให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
บัตรแต่ต้องไม่เกิน ๖ ปีนับแต่วันออกบัตร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น, วิภา รุจิจนากุล และชาญชัย เกษจันทร์,2551 การวิจัย เรื่องการศึกษา
เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึก ษาสถานการณ์ก ารใช้กฎหมายสาธารณสุขของเทศบาลและพัฒ นาเครื่องมือการ
ประเมินผลการใช้กฎหมายสาธารณสุขของเทศบาล การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้กฎหมายสาธารณสุขของเทศบาล คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลสถานการณ์การใช้
กฎหมายสาธารณสุขนี้ได้นามาวิเคราะห์เพื่อประกอบในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการใช้กฎหมาย
สาธารณสุขของเทศบาล การจัดทาร่างเครื่องมือการประเมินผลการใช้กฎหมายสาธารณสุข ดาเนินการโดย
ประชุมระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการประเมินผลการใช้
กฎหมายสาธารณสุขด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ดาเนินการโดยการวิเคราะห์เชิงเหตุผล อาศัยดุลยพินิจทาง
วิชาการของผู้เชี่ยวชาญเป็นเกณฑ์ การตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการใช้กฎหมายสาธารณสุขในด้าน
ความเชื่อมั่นและความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา ความยากของข้อคาถาม ความชัดเจนของข้อคาถาม และ
คาศัพท์เฉพาะต่างๆ โดยนาเครื่องมือการประเมินผลการใช้กฎหมายสาธารณสุขไปทดลองใช้ในพื้นที่เทศบาล
จานวน 2 ครั้ง ผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ ให้กรมอนามัยประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการผลักดันให้เทศบาลมีการประเมินตนเองเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สนับสนุนให้เทศบาลมีการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด มีการสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการยกร่างเทศบัญญัติ และเมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติแล้วควรประชุมชี้แจงประชาชน
และผู้ประกอบการเพื่อทาความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายท้องถิ่น สาหรับการศึกษาวิจัยครั้ง ต่อไป
ควรจะวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกถึงสาเหตุและปัจจัยต่อการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และศึกษารูปแบบการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
2) ประเสริฐ สุขสบาย, 2542 การวิจัย เรื่องทัศนะของผู้ บังคับใช้กฎหมายต่อปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายด้านสวัสดิการสังคม โดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทัศนะของผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีต่อปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในเรื่อง ความชัดเจนของความมหมาย ขอบเขตของถ้อยคา ช่องว่าง
ของกฎหมาย และความขัดแย้งกันของกฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบังคับ
ใช้กฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิติกรซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ซึ่ง
ปฏิบัติงานในกองนิติการของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน จานวน 190 คน โดยใช้แบ
สอบถามเป็นเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับใช้กฎหมาย และการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมาย ไม่มีผลแตกต่างกัน แต่จะประสบปัญหาในเรื่อง
ความชัดเจนของความหมาย ขอบเขตของถ้อยคา ช่องว่างของกฎหมายและความขัดแย้งกัน ของกฎหมายใน
ระดับปัญหาปานกลาง ส่วนปัญหา อุปสรรค การบังคับใช้กฎหมายด้านสวัสดิการสังคมนั้น พบว่าผู้บังคับใช้
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กฎหมายมีความเห็นด้วยเป็นอย่างมากว่า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานด้านสวัสดิการสังคมและกฎหมาย
ด้านสวัสดิการสังคมให้แพร่หลายมากขึ้น จะทาให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้าใจกฎหมายมากขึ้น การบรรจุเนื้อหา
ของกฎหมายด้านสวัส ดิการสังคมในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรมีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ด้านสวัสดิการสังคมของผู้บังคับใช้กฎหมาย
โดยจัดตั้งสถาบันนักกฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคมและ
กฎหมายให้แพร่หลายแก่กลุ่มผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย
3) พิ ริยะ จันทรมณี และคณะ, 2546 การศึ ก ษาความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลในจังหวัด
พิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการนาพระราชบัญญัติไปใช้ ศึกษาสถานการณ์ใน
การออกเทศบัญญัติของเทศบาลในจังหวัดพิจิตร ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ การ
บังคับใช้ พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ ศึก ษาการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้เทศบัญญัติ
ภายใต้พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยท าการศึก ษารายละเอียดเกี่ยวกั บความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ความจาเป็นในการใช้พระราชบัญญัติในการ
ปฏิบัติง าน การรับ รู้เ กี่ยวกั บ สภาพปัญหาที่ มี ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม กิ จ การที่ ต้องมีก ารใช้
มาตรการทางกฎหมายควบคุม สถานการณ์การตราเทศบัญญัติ การบังคับใช้ ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการบังคับใช้ที่ส่งผลต่อประชาชน ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของประชากรกลุ่มที่ศึกษายัง
อยู่ในระดับต่า มีความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เ พิ่มเติมทั้งจากการฝึกอบรม และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เนื่ อ งจากมี ความจ าเป็นอย่างมากในการนาพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้ ไปบัง คับ ใช้ การขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายสาธารณสุขโดยตรงและ ขาดบุคลากรสาธารณสุขในสานักงานเทศบาล เป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งใน การตรวจตราสถานประกอบการ การให้คาแนะนาทางวิชาการ
เป็นช่องทางให้เกิดการอะลุม้ อล่วยในกรณีที่มกี ารกระทาผิดเทศบัญญัติ เนื่องจากผู้บริหารเทศบาล เกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงละเลยไม่บังคับใช้ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะหลีกเลี่ยงที่
จะปฏิบัติเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบโดยตรงกับผู้บริหาร และรายได้อันมีสาเหตุมาจาการเลิกกิจการ ไม่ต่อ
ใบอนุญาต ของผู้ประกอบการ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน
ทั่วไป จะทาให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ที่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เกิดการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการออกเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั ควบคู่ไปกับคณะ
ผู้บริหาร ต้องให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสวงหาความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม การผสานภาคีเครือข่าย
ระหว่างเทศบาล ในกรณีที่ มี ปัญ หาอย่างเดียวกัน เป็นการแก้ไขปัญ หาร่วมกัน และ สามารถนากลไกของ
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไปกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเพื่อควบคุมดูแล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การปูองกันเหตุราคาญ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสืบไป
4) เชื้อเพ็ญ บุพศิริ, มะลิลา ตันติยุทธ และวาสนา ปะสังคานนท์ , 2552 การศึกษาความ
ต้องการการสนับสนุนจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุขของเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหาความต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
สาธารณสุขจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประชากรที่ศึกษา คือ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครทุกส านักงานเขต เทศบาล ทุกเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตาบล (อบต.) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างของ อบต.ขนาดใหญ่ และขนาดกลางทุกแห่ง ส่วน อบต.ขนาดเล็กใช้วิธีการ
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สุ่มแบบเจาะจง รวมทั้ งสิ้น 2,520 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษา
ค้นคว้าคู่มือและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และบทบาทหน้าที่ของ
ศูนย์บ ริหารกฎหมายสาธารณสุข โดยจัดส่งแบบสอบถามไปให้หน่วยงานเปูาหมายทางไปรษณีย์และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน คิดเป็นร้อยละ 51.41 ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข คือ 1) ด้านการให้ความรู้ ควรจัดอบรมโดยการประสานงานกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดเป็นหลักสูตรสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ และเป็น การอบรม
แบบมีส่วนร่วม มีกรณีตัวอย่างเพื่อ นาไปใช้ได้จริง การจัดตั้ง เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข และควรจัดให้มีการประชุมวิชาการกฎหมายสาธารณสุข 2) ด้าน
การให้คาปรึกษาหารือ พัฒนาแนวทางการให้คาปรึก ษาหารือกฎหมายสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับ บริการ และควรจัดท าทาเนียบผู้ป ระสานงานระหว่างหน่วยงานในกรณีมี ปัญหาทางด้าน
กฎหมาย 3) ด้านการสนับสนุนสื่อเน้นกรณีศึกษา การจัดทาคดีตัวอย่าง ข้อร้องเรียน ข้อพิพาท และส่งเอกสาร
วารสาร แผ่นพับ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายโดยตรงเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีเครือข่ายข้อมูลข่าวสารกฎหมายสาธารณสุข 4) ด้านการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์บทบาท
ภารกิจของหน่วยงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ
5) วาสนา ปะสั ง คานนท์ , 2551 การศึ ก ษาข้ อ มู ล เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตาม
พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อทราบคุณลัก ษณะทั่ วไปเกี่ ยวกั บ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้เกิดแนวทางในการจัดกระบวนการส่งเสริมและสร้ างความเข้มแข็ง
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนการปรับปรุง
ประกาศแต่ง ตั้ง เจ้าพนัก งานสาธารณสุขให้เ หมาะสมต่อไป เพื่อเป็นฐานข้อมู ลประกอบการส่ง เสริม และ
พัฒนาการใช้กฎหมายสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเจ้าพนักงานสาธารณสุขและ
ส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เพิ่มขึ้น และควรปรัปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของบ้านเมือง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตโดยประสานความร่วมมือกับภาคีเ ครือข่าย เพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ การจัดทาข้อตกลงหรือพันธะสัญญา (MOU) และวิธีการดาเนินงานร่วมกัน
พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะการหาตัวอย่างต้นแบบการ
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice Model) และจัดเวทีประกาศความสาเร็จการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้กาลังใจ
และขยายความสาเร็จการดาเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) เก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)
กลุ่มเปูาหมายผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพส.) ทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ใช้แบบสอบถาม 110 แห่ง ตอบกลับมาร้อยละ 65.45 ใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ
(Focus group) กลุ่มเปูาหมาย 45 คน ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และข้อมู ลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่ง ได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4 ขั้นตอนการดาเนินงานและการรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30
พฤศจิกายน 2553 ตามประกาศฯ กาหนดให้บุคคลในตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่สังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติมาตรา ๕ เมื่อประกาศฯ มีผล
บัง คับ ใช้ห น่วยงานทุ ก แห่ ง ต้อ งดาเนินการมอบหมายให้เ จ้าหน้าที่ ในสัง กั ดปฏิบัติห น้าที่ เ ป็นเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุข แต่เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องทรัพยากรและงบประมาณผู้วิจัยจึงกาหนดขอบเขตการศึกษา โดยใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) เลือกผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศที่
สังกัดในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
(1) กลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม รวมจานวน 110 แห่ง ดังนี้ หน่วยงาน
ส่วนกลาง ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
หน่วยงานส่วนภูมิ ภาค ได้แก่ สานักงานสาธารณสุข จัง หวัดทุกจัง หวัด ผู้แทนสาธารณสุขอาเภอ (ประธานชมรม
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย, ผู้แทนภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

(2) กลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) ได้แก่ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมจานวน
45 คน ดังนี้ หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ผู้แทน กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริก ารสุขภาพ กรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่น สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย รวมจานวน 15 คน หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ได้แก่ ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนนทบุรี โรงพยาบาลพระนคร
ศรีอยุทธยา โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระนั่ง เกล้า สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 4,5,6 สถาบันปูองกั น
ควบคุมโรคเขตเมือง และศูนย์อนามัยที่ 4,5,6 รวมจานวน 15 คน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนเทศบาล

นครรังสิต เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลตาบลเสาธงหิน เทศบาลตาบลบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบล
บางคูรัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่ เทศบาลตาบลไทรม้า สานักอนามัย กทม. สานักงานเขตราชเทวี
สานักงานเขตบางเขน สานักงานเขตพญาไท สานักงานเขตลาดพร้าว สานักงานเขตตลิ่งชัน สานักงานเขตวัง
ทองหลาง และสานักงานเขตห้วยขวาง รวมจานวน 15 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4.3.1 เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบบสอบถามการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่ งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ประกอบด้วยเนื้อหา 4
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ส่วนที่ ๓
ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และส่วนที่ ๔ ความต้องการสิ่งสนับสนุน
4.3.2 เครื่องมือ ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล เชิง คุณภาพ ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่ม
สนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group)
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(1) เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนา
ประเด็นเฉพาะ แล้ว ได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
(2) ผู้วิจัยปรับ ปรุงและแก้ ไขเครื่องมื อให้มี ความเหมาะสม นาเครื่องมื อไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.4 ขั้นตอนการดาเนินงานและการรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ มีการดาเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาทิ
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงสร้างและอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคลากรของส่วนราชการสังกัดต่างๆ เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามประกาศฯ คู่มือการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเรื่องต่างๆ เอกสารรายงาน
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การสัม ภาษณ์และการสัง เกตแบบมี ส่วนร่วมเกี่ ยวกั บ การดาเนินงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขของเจ้าพนัก งานสาธารณสุขจากผู้ปฏิบัติงานที่เข้าประชุม /อบรม/สัมมนาร่วมกับ ศูน ย์
บริห ารกฎหมายสาธารณสุขในโอกาสต่างๆ เพื่อ รวบรวมเป็น ข้อ มูล ประกอบการกาหนดขอบเขตการ
ศึกษาวิจัย คัดเลือกพื้นที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง
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(3) พัฒ นาจัดท าเครื่อ งมื อ นาเครื่องมื อเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการพัฒ นาวิชาการศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุขพิจารณา ส่ง ให้ผู้เ ชี่ยวชาญตรวจสอบ นาเครื่องมือไปทดลองใช้ และปรับปรุง
เครื่องมือ
(4) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทาหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
กรมอนามัยถึงหน่วยงานกลุ่มเปูาหมาย จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และลงประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของศูนย์บ ริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อให้ห น่วยงานกลุ่ม เปูาหมายสามารถเลือกตอบแบบสอบถามโดย
ส่งกลับทางไปรษณีย์หรือสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามและตอบกลับแบบสอบถามทางอีเมล์ได้ด้วย เก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 จัดทาทะเบียนคุมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ
และจ าแนกตามประเภทหน่ ว ยงาน ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ใน
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
(5) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยประชุมทีมคณะวิจัยกาหนดวัตถุประสงค์การสนทนากลุ่ม
กาหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้ให้ข้อมูล ออกแบบแนวคาถาม ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทดสอบแนวคาถามที่
สร้างขึ้น ประชุมเตรียมความพร้อมเพื้อทาความเข้าใจกับผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทึก
(Note taker) ก่อนการสนทนากลุ่ม) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant)
(6) จัดประชุมกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานที่ ณ โรงแรมไมด้า
ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จัง หวัดนนทบุรี โดยแบ่งการสนทนากลุ่มแยกตาม
กลุ่มเปูาหมายผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 15 คน
จดบันทึกการสนทนากลุ่มและบันทึกเสียงตลอดการประชุมสนทนากลุ่ม ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อ มูล เชิง ปริม าณจากแบบสอบถาม วิเ คราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Study)
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ รวบรวม สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ และ
ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content and Thematic Analysis)
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
30 พฤศจิกายน 2553 นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ ไขประกาศฯ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focusgroup) ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
5.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group)
4.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
โดยการวิจั ย ครั้ ง นี้ส่ ง แบบสอบถามให้ กั บ กลุ่ ม เปู าหมายคื อผู้ แ ทนเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข
ทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จัดส่งรวมทั้งหมด 110 แห่ง
ใช้ระยะเวลาในการสารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 และได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 72
แห่ง (ร้อยละ 65.45) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนการส่ง และการตอบกลับแบบสอบถามจากหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงาน
จานวนแบบสอบถาม
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 3 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และส่วน
ที่ 4 ความต้องการสิ่งสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย ได้สอบถามใน 6 ประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 การมีบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานมี่มีบัตรแต่ไม่ครบทุกคนมีจานวนมาก
ที่สุดถึง 58 แห่ง (ร้อยละ 80.55) รองลงมาคือหน่วยงานที่มีบัตรครบทุกคนมีจานวน 8 แห่ง (ร้อยละ11.12)
และหน่วยงานที่ยังไม่มีบัตรมีจานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 8.33) ตามลาดับ
1.2 ผู้รับผิดชอบจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานที่ยังไมผู้รับผิดชอบ
จัดทาบัตรมีจานวนมากที่สุดถึง 43 แห่ง (ร้อยละ 59.73) รองลงมาคือหน่วยงานที่มีผู้รับผิดชอบจัดทาบัตรมี
จานวน 29 แห่ง (ร้อยละ 40.27) ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานที่ยังไม่ มีผู้รับ ผิดชอบจัดทาบัตรนั้น มี
สาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่เดิมที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทาบัตรโยกย้ายตาแหน่ง ยังไม่มีการมอบหมายให้ดาเนินการที่
ชัดเจน และเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ทาให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงและยังไม่มี
ประสบการณ์ในการดาเนินการดังกล่าว
1.3 การปฏิบัติหน้า ที่ข องเจ้า พนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานที่ เ คยปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขมีจานวนมากที่สุดถึง 64 แห่ง (ร้อยละ 88.88) รองลงมาคือหน่วยงานที่ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่
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ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจานวน 8 แห่ง (ร้อยละ 11.22) ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานที่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะใช้วิธีการเสนอคาแนะนาต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผ่านช่องทางการบริหารตาม
สายบั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ใช้ อ านาจหน้ าที่ ตรวจตรา ดู แลให้ ข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยอาศัยอานาจจากการเป็นผูซ้ ึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานที่ไม่มี
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจานวนมากที่ สุดถึง 44 แห่ง (ร้อยละ
61.11) รองลงมาคือหน่วยงานที่มปี ัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีจานวน 28
แห่ง (ร้อยละ 38.82) ตามลาดับ
1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
(1) ผู้ประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความสาคัญของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีอานาจสั่งการใดๆ ซึ่งต่างไปจากเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่น เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าพนักงานท้องถิ่นบางแห่งไม่ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และขาด
ความรู้ ความเข้าใจ นอกจากนั้นยังไม่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมไปถึงท้องถิ่นบางแห่งออกข้อบัญญัติไม่ครอบคลุม
อีกด้วย
(2) เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอและตาบล ยังขาดคู่มือและแนวทางการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2553
(3) การให้ข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการบางครัง้ อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง อีกทั้งบางกรณี
เป็นเรื่องเฉพาะทางวิชาชีพ จึงไม่สามารถวินิจฉัยได้
(4) ให้คาแนะนาท้องถิ่นแล้ว แต่ไม่ติดตามผลการดาเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
คาแนะนาดังกล่าว
(5) ปัญหาด้านบุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเจ้าหน้าที่ยังไม่ เชื่อมั่นในองค์
ความรู้ด้านกฎหมาย นอกจากนั้นเจ้าพนัก งานสาธารณสุขยัง ไม่ เ ข้าใจบทบาทหน้าที่ ของตนเอง มัก จะไป
ดาเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยตาแหน่งไม่ได้ลงปฏิบัติงานจริง และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ลงปฏิบัติงานจริงไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขแต่ได้รับมอบหมาย ซึ่งยังขาดองค์
ความรู้ เช่น นิติกรของศูนย์อ นามั ยทุ กแห่งเป็นนิติก ร และไม่ ได้เ ป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข จึงมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
(6) ภาระงานด้านอื่นๆ มีมากขึ้น ทาให้การปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขน้อยลง
1.6 การจัดทาฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจานวนมากที่สุดถึง 43 แห่ง (ร้อยละ 59.72) รองลงมาคือหน่วยงานที่มีการจัดทา
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีจานวน 29 แห่ง (ร้อยละ 40.28) ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงาน
ที่ไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีสาเหตุมาจากการตั้งกลุ่มงานใหม่หรือคาสั่งมอบหมาย
งานใหม่ และเพิ่งเริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นในส่วนของหน่วยงานที่มีการจัดทา
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นระบบและไม่ครบถ้วน
ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้สอบถามใน 4 ประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พบว่าหน่วยงานเห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ มี จานวนมากที่สุดถึง 61 แห่ง (ร้อยละ 84.72) รองลงมาคือหน่วยงานที่ เห็นว่าประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ มีความเหมาะสมแล้ว มีจานวน 11 แห่ง (ร้อยละ 15.28) ตามลาดับ
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2.2 ข้ อเสนอเพิ่ม เติม ต่อการปรับปรุงแก้ไ ขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ แบ่ง ออกเป็น 3
หน่วยงานดังนี้สังกัดราชการส่วนกลาง
ควรกาหนดให้นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดย
ไม่ต้องให้ผู้อานวยการมอบหมาย, ควรเพิ่มในส่วนนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชานาญการลงมาโดยให้
ผู้อานวยการศูนย์มอบหมาย, เพิ่มการแต่งตั้งนิติกรและนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการขึ้นไป
สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
เพิ่มการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม งานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ สสจ. ตั้งแต่ระดับ ชานาญการขึ้นไป,
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ. ผอ.รพ.สต. , แต่งตั้งนิติกร ศอ.1-13 นิติกรทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง สสจ./ศอ./รพ. , เจ้าพนัก งานสาธารณสุขอาวุโส, เพิ่มอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในการตรวจตราและควบคุมกากับ
สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
เพิ่มการแต่งตั้ง ปลัด อบต.หรือปลัดเทศบาล (ในกรณีที่อบต.หรือเทศบาลบางแห่งไม่มีผู้อานวยการ
กองสาธารณสุข หรือหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ข้อ 6
ควรเขียนบทบัญญัติก ารแต่งตั้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้เหมื อนกับ เจ้า
พนักงานสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากตาแหน่งที่ ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ สามารถ สรรหาได้ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีบุคลากรเหมือนกับ กระทรวง
สาธารณสุข ที่ ส ามารถปฏิบัติ ง านตามกฎหมายสาธารณสุขได้ เช่ น แพทย์ พยาบาล นั กวิชาการสาธารณสุ ข
นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชานาญการขึ้นไปอีกด้วย, ควรระบุในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ให้ชัดเจนว่า ผู้ที่รักษาการตาแหน่งผู้อานวยการสานัก /กองสาธารณสุข /หัวหน้าฝุาย/หัวหน้า
กอง /หัวหน้าส่วนสาธารณสุข เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข, ควรกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงไปในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
2.3 ข้อเสนอให้ยกเลิกในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ 4 เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีกฎหมายเฉพาะแล้ว
2.4 ข้อเสนอให้แก้ไขรายละเอียดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
- ตามประกาศฯ ข้อ 5.9 “หัวหน้าสถานีอนามัย” แก้เป็น “ผอ.รพสต.” และตาแหน่งใหม่ของหัวหน้า
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
- แก้ไขชื่อสถานที่ ข้อ ๕.๑๐ จาก “สถานีอนามัย” แก้เป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล”
- ข้อ 13 บทบาทหน้าที่ ควรเพิ่มเติมคาว่า “สั่งการ” ท้ายคาว่า “ตรวจตรา”
- ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานราชการเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขด้วย
- ข้อ 2(2.15) ข้อ 5(5.9) ผู้อานวยการ ศอ.ที่ 1 - 13
- ข้อ 12 ควรระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ให้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี อานาจหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินการภายในเขตพื้นที่จังหวัด
- แก้ไขชื่อตาแหน่งจาก “ผู้อานวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม” แก้เป็น “ผู้อานวยการสานักงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม”
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้สอบถามใน 2 ประเด็น โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 การกาหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม พบว่าหน่วยงานเห็นควรให้
กาหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมมีจานวนมากที่สุดถึง 65 แห่ง (ร้อยละ 90.28)
รองลงมาคือหน่วยงานที่ไม่เห็นควรให้กาหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม มีจานวน 7
แห่ง (ร้อยละ 9.72) ตามลาดับ

23
3.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 65 แห่ง เห็นว่าเจ้า
พนักงานสาธารณสุขควรต้อ งผ่านการอบรมแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่า
ปฏิบัติการ มีจานวน 6 แห่ง (ร้อยละ 9.23) เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าชานาญการ มีจานวน 3 แห่ง
(ร้อยละ 4.62) เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ มีจานวน 38 แห่ง (ร้อยละ 58.46) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทุกระดับที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุข มีจานวน 18 แห่ง (ร้อยละ 27.69)
ส่วนที่ 4 ความต้องการสิ่งสนับสนุน พบว่า รูปแบบการสนับสนุนที่เจ้าพนักงานสาธรณสุขต้องการ
มากที่สุด คือการฝึก อบรมหลักสูตรระยะสั้น ร้อยละ 38.88 รองลงมาคือการฝึก อบรมหลักสูตรระยะยาว
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ร้อยละ 16.66 เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือคู่มือ แผ่นพับจดหมายข่าว วารสารวิชาการ ร้อยละ
9.72 ไฟล์เอกสาร, VCD, หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์รปู แบบต่างๆ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 5.55 การ
ฝึกอบรมผ่านทางระบบ E-Learning ร้อยละ 2.77 และอื่นๆ ร้อยละ 1.38 ตามลาดับ แต่ที่น่าสังเกตคือ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการให้สนับสนุนโดยใช้สื่อหลายรูปแบบมากกว่าเลือกตอบเพียงข้อเดียวเป็นจานวน
มาก ร้อยละ 25.00
4.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group)
สรุปข้อมูลจากการสัม ภาษณ์กลุ่ม สนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) โดยมีก ลุ่มเปูาหมายคือ
ผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กลุ่มละ 15 คน
รวมจานวน 45 คน โดยสรุปข้อมูลตามประเด็นคาถามจานวน ๖ ข้อ มีรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประเด็นคาถาม 1. หน่วยงานของท่านมี การมอบหมายผู้รับ ผิดชอบบริห ารจัดการเพื่อจัดทาบัตร
ประจาตัวให้กับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทาบัตรอย่างไร มีการจัดท า
ทะเบียนรายชื่อหรือมีการจัดทาฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่
กลุ่มที่ 1 สังกัดราชการส่วนกลาง
“ควรกาหนดให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบัตรประจาตัว และระบบ
ฐานข้อมูลเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ชัดเจน”
กลุ่มที่ 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
“การมอบหมายผูร้ ับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อจัดทาบัตรประจาตัวให้กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขในแต่
ละหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาคมีการดาเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะทา
การสารวจข้อมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่รวมถึงข้อมูลการมีบัตร โดยทาการสารวจไปยังโรงพยาบาล
สาธารณสุขอาเภอ เป็นต้น โดยข้อมูลจะจัดเก็บไว้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนกรมควบคุมโรคหน่วยงาน
ที่จัดทาทะเบียนการทาบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขรวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลคือศูนย์บริหารกฎหมายฯ ดังนั้น
ทะเบียนควบคุมการทาบัตร จะอยู่ที่ส่วนกลางกรมควบคุมโรคทาให้แนวทางการทาบัตรไม่มีปัญหา โดยสรุปคือ
ในแต่ละหน่วยงานยังมีแนวทางการดาเนินงานเรื่องการทาบัตรประจ าตัวให้กั บเจ้าพนัก งานสาธารณสุขไม่
ชัดเจนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีแนวทางการดาเนินงานที่แตกต่างกัน”
กลุ่มที่ 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
“แนวทางปฏิบัติในการจัดท าบัตรเจ้าพนัก งานสาธารณสุขนั้น สามารถจัดท าได้ทั้ ง 2 แบบ เพื่อ
สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น กรุงเทพมหานคร มีการจัดทาเป็นแบบฐานข้อมูล ซึ่งมอบหมาย
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ให้สานักอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัตร แต่ส่วนของเทศบาลตาบลเสาธงหินนั้นมีการจัดทาเป็นแบบ
ทะเบียนรายชื่อ ซึ่งมอบหมายให้กองสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัตรดังกล่าว”
ประเด็นคาถาม 2. ท่านและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานของท่านเคยมีการปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ในการกากับ ติดตาม ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร
กลุ่มที่ 1 สังกัดราชการส่วนกลาง
“ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาไม่มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาใน
การแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามที่ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานฯ กาหนดไว้ในข้อ 8 ว่าด้วยการมอบ
อานาจตามประกาศนี้ต้อ งท าเป็นหนัง สือ ทั้ ง นี้ให้พิ จ ารณาข้าราชการที่ มี ความรู้และรั บ ผิดชอบงานด้า น
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม”
“การทางานในส่วนกลางส่วนใหญ่จะสนับสนุนการทางานด้านวิชาการ แต่ส่วนที่จะต้องดาเนินงานใน
ระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นนั้นยังไม่เคยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา”
กลุ่มที่ 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
“ในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บางหน่วยงานเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีบัตรและไม่มีอานาจ (ไม่ได้รับการแต่งตั้ง)”
“ประชาชนไม่ยอมรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่โดยไม่ให้เข้าสถานที่”
“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจานวนน้อย การจัดสรรบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่
1 คน รับผิดชอบหลายงาน”
กลุ่มที่ 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
“เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั้น ส่วนใหญ่จะพบว่าไม่ใช้
อานาจในการจัด การปัญ หาดัง กล่ าว แต่ ก ลับ ส่ง เรื่องร้อ งเรียนต่ างๆ ให้กั บ เจ้า พนัก งานสาธารณสุขจาก
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการแทนในท้องถิ่นของตนเองเป็นต้น”
“กรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขย้ายสังกัด หรือหน่วยงานแล้ว ระหว่างที่รอขอบัตรประจาตัวใหม่หรือต่อ
อายุบัตร พบว่ามีปัญหาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจสถานประกอบการ เนื่องจากจะถูกผู้ประกอบการ
ร้องเรียนได้”
“เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่พึ่ง เข้ามาปฏิบัติงานใหม่นั้น จะพบว่ายัง ไม่ก ล้าใช้อานาจตามกฎหมาย
เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขาดความชานาญการทางด้านวิชาการดังกล่าว”
ประเด็นคาถาม 3. ท่านมีความเห็นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าพนัก งาน
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 30 พฤศจิก ายน 2553 มีความเหมาะสมแล้ว หรือควรมีการปรับปรุงแก้ ไขใน
ประเด็นใดบ้าง
กลุ่มที่ 1 สังกัดราชการส่วนกลาง
“ให้ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขในประกาศกระทรวงสาธรณสุข เรื่อง กาหนดให้แหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง ลายเป็นเหตุร าคาญ และแต่ง ตั้งเจ้าพนัก งานสาธารณสุขเพิ่ม เติม ที่ ให้บุคคลผู้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการควบคุมโรคตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปประจางานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและ
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บริการสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยนามารวมไว้ในประกาศฯ
ฉบับใหม่”
“การแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือนักวิชาการในระดับชานาญการขึ้น
ไปในการทางานส่วนกลางนั้นมีความเหมาะสมในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากต้องใช้ความรู้ ความเ ชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาการในการดาเนินงาน แต่ในระดับ พื้นที่ควรแต่ง ตั้ง นัก วิชาการระดับ ปฏิบัติก ารเพิ่ม เติม ด้วย
เนื่องจากบุคลากรในระดับชานาญการอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน”
“ควรพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งพนักงานราชการเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม ”
“ควรพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งนิติกรเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม”
“ควรวิเคราะห์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประกาศเพิม่ เติม พ.ศ. 2558 ทั้ง 13 ประเภท 141
กิจการ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ส่วนกลางหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เห็นควรเพิ่ม กองออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ โดยเห็นควรแต่ง ตั้ง ผู้อ านวยการกองออกก าลัง กายเพื่อ สุขภาพ กรมอนามั ย และนัก วิชาการ
สาธารณสุขตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไปที่ผู้อานวยการกองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพมอบหมาย”
“ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประกาศเพิ่มเติม”
“ เพิ่มเติมผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร และนักวิชาการสาธารณสุขระดับชานาญ
การขึ้นไปที่ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 13 มอบหมาย”
“เพิ่มเติมผู้อานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และนายแพทย์ นักวิชาการ
สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับชานาญ
งานขึ้นไปที่ผู้อานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองมอบหมาย”
“ควรพิจารณาเพิ่มกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในประกาศแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข” “ปรับเปลี่ยนจากหัวหน้าสถานีอนามัย เป็น ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล”
“ควรวิเคราะห์การทางานในแต่ภาคส่วนทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปกาหนด
บทบาท อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสาธารณสุข”
กลุ่มที่ 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
“ไม่ ควรยกเลิก ตาแหน่ง ที่ แต่ง ตั้ง ไว้เ ดิม เนื่องจากอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายในแต่ล ะฉบับ มี ความ
แตกต่างกัน การใช้อานาจของเจ้าหน้าที่จึงมีความแตกต่างกัน”
“กรมควบคุมโรคเสนอเพิ่มสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง และ ต้องปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนชื่อของ
สถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล”
“ควรก าหนดขอบเขตเจ้าพนัก งานสาธารณสุข ในพื้นที่ ให้ ชัดเจนโดยเน้น ที่ ข้ าราชการ เป็น หลั ก
เนื่องจากมี บ างพื้ นที่ พ นัก งานราชการ (นิติก ร) จะถูก สั่ ง การให้ เ ป็นผู้ป ฏิบัติง านในส่วนของเจ้า พนัก งาน
สาธารณสุข ซึ่ง ไม่มี อานาจตามกฎหมาย ถ้าเป็นไปได้ควรก าหนดให้พนักงานราชการ (นิติกร, นัก วิชาการ)
สามารถเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขไว้ในประกาศ”
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“การระบุตาแหน่งนิติกร อาจใช้ข้อความว่า นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชานาญการขึ้นไป (สาหรับกรณี
ที่มีนิติกรที่เป็นข้าราชการ) หรือนิติกรทีผ่ ู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย (สาหรับกรณีที่มีนิติกร
ที่เป็นพนักงานราชการ)”
“ควรเขียนเพิ่มตาแหน่งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เปิดกว้างไว้ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีตาแหน่งที่
ปรากฏไว้ในประกาศ”
“ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอควรเพิ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงานขึ้นไปให้เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข”
“ควรเพิ่มนักวิชาการสุขาภิบาลในส่วนของกรุงเทพมหานคร”
“ควรกาหนดคุณวุฒิของเจ้าพนักงานสาธารณสุขไว้ในประกาศหรือกาหนดเงื่อนไขให้ ต้องผ่านการ
อบรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้วย เช่น มีวุฒิด้านสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมด้านกฎหมาย,มีวุฒิด้านกฎหมายแต่
ไม่มีวุฒิด้านสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมด้านสาธารณสุข”
“ต้อ งมี ห ลัก สูต รเฉพาะส าหรับ การปฏิบัติ ง านในตาแหน่ง เจ้า พนัก งานสาธารณสุ ขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ”
“สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง” “ศูนย์
อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็น ศูนย์อนามัยที่ ๑๓”
“ควรระบุอานาจหน้าที่ย่อยๆ ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในแต่ละระดับ”
“เสนอให้แก้ไขข้อ ๑๑ ตามประกาศฯ โดยไม่ควรจากัดอานาจเฉพาะเรื่องควรกาหนดให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอานาจหน้าที่เหมือนกัน”
“เสนอให้คณะกรรมการสาธารณสุขออกคาแนะนาแนวทางการดาเนินงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
และให้แต่ละหน่วยงานยึดแนวทางตามคาแนะนาคณะกรรมการสาธารณสุข”
“เสนอให้มีการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ข้ามเขตพื้นที่รับผิดชอบได้”
กลุ่มที่ 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
“ผู้อานวยการสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร”
“ผู้อานวยการกองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูลสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ”
“หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลโรงงานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร”
“หั ว หน้ า กลุ่ ม สุ ข าภิ บ าลอาคารสาธารณะ ส านั ก งานสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร
“หัวหน้ากลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร”
“หัวหน้ากลุ่มควบคุมเหตุราคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร”
“หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร”
“หัวหน้ากลุ่ม งานสุขาภิบ าลตลาดและสถานที่ส ะสมอาหาร กองสุขาภิบ าลอาหาร สานัก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร”
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“หั ว หน้ า กลุ่ ม งานสุ ข าภิ บ าลสถานที่ จ าหน่ า ยอาหาร กองสุ ข าภิ บ าลอาหาร ส านั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร”
“หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองสุขาภิบาลอาหาร สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร”
“หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร”
“พบว่าหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เสนอให้ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535”
“บทบาทและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสมอยู่
แล้ว”
“เขตพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ มีความเหมาะสมอยู่แล้ว ไม่
เสนอให้มีการปรับปรุงเขตพื้นที่รับผิดชอบ”
ประเด็นคาถามที่ 4 ท่านมีความคิดเห็นว่า ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้
ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนดหรือไม่ อย่างไร
กลุ่มที่ 1 สังกัดราชการส่วนกลาง
“ควรวิเ คราะห์ง านในแต่ภาคส่วนทั้ ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค และส่วนท้ องถิ่น เพื่อนาไปก าหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือบทบาท อานาจหน้าที่ในการปฏิ บัติงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายสาธารณสุข”
“ควรพิจารณาประเด็นการฝึกอบรมก่อนหรือหลังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ”
“ควรกาหนดเป็นหลักสูตรบังคับที่ต้องผ่านการฝึกอบรมสาหรับเจ้าหน้าที่ที่จะรับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุข”
กลุ่มที่ 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
“ควรให้มีการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข เช่น หลักสูตรด้านกฎหมาย, สุขาภิบาล, ระบาดวิทยา,
การสอบสวนโรคเนื่องจากตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ มีความหลากหลายใน
ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา”
กลุ่มที่ 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
“เห็นควรให้กาหนด และควรเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน”
ประเด็นคาถามที่ 5 หากเห็นควรต้องกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการ
อบรม หลัก สูตรการอบรมควรมี เนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพื่อเพิ่มทัก ษะด้านใดบ้าง และควรกาหนด
ระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้ออย่างไร
กลุ่มที่ 1 สังกัดราชการส่วนกลาง
“หลักสูตรที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมในแต่ละส่วนงานตามบทบาท หน้าที่ ควรเน้นในเรื่องการใช้
อานาจตามกฎหมายในการออกคาสั่งทางปกครอง เพื่อให้เจ้าพนักงานฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน”
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“อาจก าหนดระยะเวลาในการฝึก ปฏิบัติจ ริง ในการปฏิบัติงานตามบทบาท อานาจ หน้าที่ของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และการบังคับ
ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข”
กลุ่มที่ 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
“หลักกฎหมายทั่วไป,กฎหมายสาธารณสุข,กฎหมายสิ่งแวดล้อม”
“การอนามัยสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, ระบาดวิทยาพื้นฐาน, อาชีวอนามัย”
“ด้านจริยธรรม”
“เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
“ทักษะการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นโดยระยะเวลาการอบรม ๕ วัน แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ๑. ภาค
กฎหมาย ๒. ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ”
กลุ่มที่ 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
“หลักสูตรการอบรมของเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั้น ควรประกอบด้วย เทคนิคการไกล่เกลี่ยในกรณีเกิด
การร้องเรียนในเรื่องต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายปกครอง เทคนิคการตรวจวัดเสียงแสง
สว่าง และน้าเสีย ส่วนระยะเวลาของการอบรมนั้น ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละระดับของผู้ที่เข้าร่วม
อบรมเป็นต้น”
ประเด็นคาถามที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ
กลุ่มที่ 1 สังกัดราชการส่วนกลาง
“เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน/ประชาชน รับทราบในอานาจหน้าที่ บทบาทของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจในการทางานในพื้นที่ และเห็นควรกาหนดให้มีบัตรประจาตัว
ทันทีหลังได้รับการแต่งตั้งเพื่อทันต่อเหตุการณ์และการทางานของเจ้าหน้าที่ ”
กลุ่มที่ 2 สังกัดราชการส่วนภูมิภาค
“การทาบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ควรกาหนดเลขที่บัตรประจาตัวในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย
ควรกาหนดเลขที่บัตรในบางส่วนให้เหมือนกัน”
“ควรก าหนดให้ มี ห น่ วยงานผู้รั บ ผิ ดชอบหลัก ในการออกบัต รและจั ด ท าทะเบี ยนเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขให้ชัดเจน”
“ควรเพิ่มจานวนและตาแหน่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ ในองค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นรวมถึงกรุงเทพมหานครเนื่องจากจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น กรุงเทพมหานครที่สานักงานเขตมีเจ้า
พนัก งานสาธารณสุขเพียงคนเดียวควรเพิ่ม นักวิชาการสุขาภิบ าลตั้งแต่ชานาญการขึ้นไปเป็นเจ้าพนัก งาน
สาธารณสุขไว้ในประกาศด้วย”
กลุ่มที่ 3 สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
“ควรมีการจัดอบรมการใช้กฎหมายสาธารณสุข ให้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข”
“ควรจัดทาคู่มื อ เกี่ ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานตามกฎหมาย และข้อมูล ด้านวิชาการที่
ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณี เหตุร าคาญ เนื่องจากสามารถนาข้อมู ลดังกล่าวนั้นมาประกอบการอ้างอิง ในการ
พิจารณาเป็นต้น”
“ควรจัดทาคู่มือเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสื่อมต่อสุขภาพต่างๆ เช่น
เกณฑ์กลิ่นเหม็น น้าเสีย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป”
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“ควรสร้างมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายอมรับในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และยังช่วยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมั่นใจในการใช้อานาจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย”
“ควรมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ สาหรับการลงปฏิบัติงานในพื้นนั้นๆ เช่น กรณี
ที่เก็บตัวอย่าง หรือยึดตัวอย่างไว้ก่อนเพื่อนามาตรวจวิเคราะห์ทหี่ ้องปฏิบัติการนั้น ส่วนใหญ่จะพบว่ าระยะเวลา
ที่ร อผลตรวจวิเ คราะห์นั้น อาจส่งผลทาให้สินค้าดังกล่าวเกิ ดความเสียหายซึ่ง อาจจะนาไปสู่ก ระบวนการ
ฟูองร้องได้”
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการศึ กษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) เก็ บข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้ งข้อมูลเชิ งปริมาณและคุณภาพ
กลุ่มเปูาหมายเป็นผู้แทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศที่สังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus group) สามารถสรุปผล อภิปรายผล
และได้ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัย โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
5.1 สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งได้มีการประกาศใช้บังคับมาเป็น
ระยะเวลานาน ทาให้บ ทบัญ ญัติก ฎหมายตามประกาศฯ ที่ ได้แต่ง ตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและกาหนด
คุณลักษณะของเจ้าพนักงานไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง บทบาทอานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการในปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จึงทาให้มี ปัญหาอุปสรรคต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย รายละเอียดดังนี้
(1) การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย จากแบบสอบถาม พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ มีบัตรประจาตัว
จพส.สาหรับผู้รบั ผิดชอบงานตามกฎหมายแต่มีไม่ครบทุกคน (ร้อยละ 80.55) ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การจัดทาบัตรโดยตรง (ร้อยละ 59.73) ยังไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลของ จพส. (ร้อยละ 59.72) และเจ้าหน้าที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (ร้อยละ 88.88) โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 38.82) ซึ่งเห็น
ว่าเป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญ 5 ลาดับแรก ดังนี้ 1. จพส. ในหน่วยงานบางแห่งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 2. บุคลากรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขาดประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายตามบริบทของ
พื้นที่ และยังขาดความมั่นใจในองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 3. ยังขาดการติดตามผลการดาเนินงานตามกฎหมายของ
อปท. 4. ผู้ประกอบการและ อปท. ยังไม่เห็นความสาคัญของ จพส. เนื่องจากเห็นว่าไม่มีอานาจสั่งการ 5. ขาดคู่มือ
และแนวทางการดาเนินงานตามกฎหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็น
เฉพาะที่มีความเห็นว่า ประชาชนไม่ยอมรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขยังไม่กล้าบังคับใช้
กฎหมายตามอานาจหน้าที่เนื่องจากขาดประสบการณ์และความชานาญทางด้านวิชาการ
(2) การปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งมีความสอดคล้องกั บความเห็นจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ ไขประกาศฯ (ร้อยละ
84.72) โดยปรับปรุงตาแหน่ง หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ และเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มี ความสอดคล้องกั บการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ และเห็นควรให้กาหนดคุณสมบัติ จพส. ต้องผ่านการอบรม (ร้อยละ 90.28)
5.2 ข้อเสนอแนะ ดังนี้
กรมอนามัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขควรเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงประกาศฯ และควรมีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
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สาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
ข้อเสนอต่อการปรับปรุงกฎหมาย
(1) ปรับปรุงประกาศฯ โดยปรับปรุงตาแหน่ง หน่วยงาน บทบาทหน้าที่ และเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(2) สารวจและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของนิติกร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณา
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
(3) กาหนดคุณสมบัติของ จพส. ให้มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ข้อเสนอมาตรการสนับสนุนส่งเสริมเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการบังคับใช้กฎหมาย
(1) สร้างมาตรฐานสาหรับ จพส. ได้แก่ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ โดย
พัฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล แนวทางการจัด ท าบัต รเจ้ าพนัก งาน การมอบหมายผู้ รับ ผิดชอบงานให้ ชัด เจน
มาตรฐานด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดทาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายของ จพส. มาตรฐานด้านวิชาการ
โดยจัดทาเกณฑ์มาตรฐานวิชาการพร้อมกับแนวทางปฏิบัติฯ
(2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับ จพส. ต่อสังคม
(3) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(4) สร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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ใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล, ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
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2535 ,ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2551, รายงานการศึกษา
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ศุม ล ศรีสุขวัฒ นา, อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย, ศูนย์บ ริห าร
กฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2542
ศุมล ศรีสุขวัฒนา และนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น, การศึกษารูปแบบการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุขในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลตามแนวทางกลยุทธ์เมืองน่าอยู่ , ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม
อนามัย, 2552, รายงานการศึกษา
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 2550), กรุงเทพฯ : สานักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พิมพ์ครั้งที่ 5,
พ.ศ. 2552
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535, กรุงเทพฯ : ส านักกิ จการโรงพิมพ์องค์ก ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , พิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ.
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แบบสอบถาม
การบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติ ดตามประเมินผลการบั งคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายและจัดทาข้อมูลประกอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ต่อไป
๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้ง นี้ จะนาเสนอผลในภาพรวม ไม่เ จาะจงบุค ค ลหรือกลุ่มบุค คลใด
โดยเฉพาะ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
๓. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ ๔ ความต้องการสิ่งสนับสนุน
โปรดอ่านข้อความและทาเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับความคิดเห็นท่านมากที่สดุ หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ-สกุล(ผูต้ อบแบบสอบถาม)...........................................................................อายุ......................................................ปี
๒. ตาแหน่ง..............................................................................................................................................................................
๓. หน่วยงาน............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................E-mail Address…………………………………………………………………..…
ส่วนที่ 1 ประเมินการบังคับใช้กฎหมาย
1.1 หน่ว ยงานของท่า นมีข้า ราชการในสัง กัด ซึ่ง ดารงตาแหน่ง เจ้า พนัก งานสาธารณสุข ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่ง ตั้ง เจ้า พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จานวน......................................................................คน
1.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ 1.1 มีบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข จานวน.......................คน
1.3 หน่วยงานของท่านมีผรู้ ับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อจัดทาบัตรประจาตัวให้กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่
 (1.3.1) มี
 (1.3.2) ไม่มี เนื่องจาก (โปรดระบุ)................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
1.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานของท่านเคยมีการปฏิบัติงานในการกากับ ติดตาม ตรวจตรา ดูแล
ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 (1.4.1) เคย
 (1.4.2) ไม่เคย เนื่องจาก (โปรดระบุ).................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
1.5 หากเคย…
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-21.5 หากเคยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีปญ
ั หาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
 (1.5.1) ไม่มี
 (1.5.2) มี ปัญหาอุปสรรค (โปรดระบุ).....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.6 หน่วยงานของท่านมีฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่
 (1.6.1) มี
 (1.6.2) ไม่มี เนื่องจาก...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
ส่วนที่ 2 การทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
2.1 ท่านมีความเห็นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 (2.1.1) มีความเหมาะสมแล้ว (ไม่มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข)
 (2.1.2) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่อไปนี้ (เลือกตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
 (2.1.2.1) เห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน)...............
....................................................................................................................................................................................................................
 (2.1.2.2) หากเห็นควรยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีต่ ามข้อ 2.1.2.1 (โปรดระบุเหตุผล
ในการยกเลิก)...........................................................................................................................................................................................
 (2.1.2.3) เห็นควรให้เพิ่มเติมโดยการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในตาแหน่ง (โปรดระบุ
ชื่อตาแหน่งและชื่อหน่วยงานที่ต้องการให้แต่งตัง้ เพิ่มเติม).......................................................................................................
 (2.1.2.4) หากเห็นควรให้เพิม่ เติมการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ ามข้อ 2.1.2.3 ควรมีการกาหนด
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุ).....................................................................................................................................
 (2.1.2.5) ควรปรับปรุงแก้ไขชื่อดารงตาแหน่งในประกาศกระทรวงฯ ข้อที่..............................
(โปรดระบุชื่อตาแหน่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข)............................................................................................................................
 (2.1.2.6) ควรปรับปรุงแก้ไขบทบาทและอานาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
ประกาศกระทรวงฯ ข้อที่......... (โปรดระบุบทบาทและอานาจหน้าที่ที่ต้องการแก้ไข).............................................................
 (2.1.2.7) ควรปรับปรุงแก้ไขเขตพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงฯ ข้อที.่ ........ (โปรดระบุรายละเอียดทีต่ ้องการแก้ไข)......................................……………………………………………………
 (2.1.2.8) ควรปรับปรุงแก้ไขประเด็นอื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
3.2 ท่านมี ความคิ ดเห็ นว่า ควรมีการกาหนดคุณสมบั ติของเจ้า พนั กงานสาธารณสุ ข ให้ ต้องผ่ านการอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนดหรือไม่
 (3.2.1) ไม่ควรกาหนด เนื่องจาก................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
 (3.2.2) ควรกาหนด ดังนี้
 (3.2.2.1) ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
 (3.2.2.2) กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าชานาญการ ซึ่งได้รับมอบหมาย
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
 (3.2.2.3) เจ้า พนั กงานสาธารณสุ ข ทุ กระดั บ ที่ได้ รับการแต่ งตั้ งเป็ นเจ้าพนั กงาน
สาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
 (3.2.2.4)…
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-3 (3.2.2.4) เจ้า พนั กงานสาธารณสุ ข ทุ กระดั บ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งเป็ น เจ้า พนั กงาน
สาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขต้องได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ความต้องการสิ่งสนับสนุน
4.1. สิ่งสนับสนุนที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขรูปแบบใดที่เป็นประโยชน์และตรงกับ
ความต้องการของท่านมากที่สุด (เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว)
 (4.๑.1) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 (4.1.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว(หลักสูตรต่อเนื่อง)
 (4.1.๓) การฝึกอบรมผ่านทางระบบ E-Learning
 (4.1.๔) เอกสารสิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือคู่มือ แผ่นพับจดหมายข่าว วารสารวิชาการ เป็นต้น
 (4.1.๕) ไฟล์เอกสาร, VCD, หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ทางเว็บไซต์
 (4.1.๖) อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่นๆ
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
********************************************
ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามนี้ และโปรดส่งคืน กรมอนามัย
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามทางเว็บไซต์ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
http://laws.anamai.moph.go.th

และส่งกลับไปยังศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขทางอีเมลล์ sakuna.k@anamai.mail.go.th
หรือ Arisa.J@anamai.mail.go.th
หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2591 8180

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ หรือนางสาวอริษา จันทร์ทา
กลุม่ ส่งเสริมการใช้กฎหมายและกลุ่มพัฒนากฎหมาย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4223, 0 2590 4256 โทรสาร 0 2591 8180
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สาหรับเจ้าหน้าที่ ศกม.
แนวทางการสนทนากลุ่ม(Focus Group)
โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละประมาณ 15-20 คน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กรมควบคุมโรค /กรม สบรส. /กรมอนามัย
- วิทยากร : นายปัญญา ใบทอง กลุ่มกฎหมายสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ช่วยตอบ
คาถามหรือให้ความเห็นประเด็นกฎหมาย)
- ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) : นางพรพรรณ ไม้สพุ ร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ศกม.
- ผู้จดบันทึก (Notetaker) : นางสาวสกุณา คุณวโรตม์
- ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : นายปิยะณัฐ นามชู และนางสาวจิรัชญา ราชมนตรี
กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนภูมิภาค ได้แก่ สสจ. /สสอ. /รพศ./รพช./รพท./ศอ.
- วิทยากร : นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (ช่วยให้ความเห็นในประเด็นการ
บังคับใช้กฎหมายในส่วนภูมิภาค)
- ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) :
1. นางสุวรรณา จีรโภคกุล ศกม. (คาถามข้อที่ 1-2)
2. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (คาถามข้อที่ 3-5)
- ผู้จดบันทึก (Notetaker) : นางสาวสุภาวดี จันทมุด
- ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : นางสาวชญาณี ศรีวรรณ และนางสาวเนรัญชรา แช่มขุนทด
กลุ่มที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจากราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กทม./อปท./กรม สถ.
- วิทยากร : นายสมชาย ตู้แก้ว ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (ช่วยตอบคาถามหรือให้
ความเห็น)
- ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator)
1. นางสาววิภา รุจิจนากุล สานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
- ผู้จดบันทึก (Notetaker) : นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
- ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : นายสุระศักดิ์ แก้วเจริญ และนางสาวอริษา จันทร์ทา
การดาเนินการสนทนากลุ่ม เริ่มเวลา 10.30 -12.00 น.
ในช่วงแรกผู้ดาเนินการสนทนาควรเริ่มจากการแนะนาตนเอง และทีมงาน (ผู้จดบันทึก และผูบ้ ริการ
ทั่วไป) โดยควรพยายามสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจุดมุ่งหมายในการจัดสนทนากลุ่ม
2. เกริ่นนาด้วยคาถามอุ่นเครื่องเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกันเอง โดยให้แต่ละคนแนะนาตนเอง
ชื่อ/ตาแหน่ง/หน่วยงาน
3. เมื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเริม่ มีความคุ้นเคยกัน จึงเริม่ คาถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียม
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บทบาทของทีมงานในการจัดสนทนากลุ่ม
ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator)
1. พูดคุยเก่ง มีความสามารถในการซักถาม ควรมีการพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสม
2. สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ไม่ควรซักถามรายบุคคล
3. ไม่แสดงความคิดเห็นของตนเอง ไม่ควรข่มความคิดผู้อื่น หรือชักนาผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามกับผู้ที่พูดเก่ง
(Dominate) ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ อิสระเสรีและเป็นธรรมชาติมากที่สุด
4. สร้างบรรยากาศให้คนที่ไม่ค่อยพูดให้แสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้
ผู้จดบันทึก (Notetaker)
1. จะต้องอยู่ร่วมในการสนทนากลุ่มตลอดเวลา
2. ควรทาหน้าที่ในการจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะทาให้การจดบันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3. จะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ได้บนั ทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant)
1. ควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทปขณะที่กาลังดาเนินการสนทนา
2. อานวยความสะดวกแก่ผู้ดาเนินการสนทนาและผูจ้ ดบันทึก เพือ่ ให้แต่ละคนทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
*********************************************
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กลุ่มที่ 1 หน่วยงานส่วนกลาง
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ(Focus Group)
คาชี้แจง
ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) : นางพรพรรณ ไม้สุพร /ศกม. กรมอนามัย
วิทยากร : นายปัญญา ใบทอง /กลุม่ กฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้จดบันทึก (Notetaker) : นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ /ศกม. กรมอนามัย
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : นายปิยะณัฐ นามชู และนางสาวจิรัชญา ราชมนตรี
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดหน่วยงานราชการส่วนกลาง เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2.นาข้อมูลมาประกอบการจัดทาข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานงานส่วนกลาง ประมาณ 15-20 คน ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงเช้า) : 1 ชั่วโมง 30 นาที /
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงบ่าย) 1 ชั่วโมง และจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมนาเสนอบนเวที : 30 นาที
(ให้แต่ละกลุม่ ส่งผู้แทนนาเสนอสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุมกลุม่ บนเวที กลุ่มละ 10-15 นาที)
คาอธิบาย : แบบสนทนากลุ่มนี้เป็นคาถามปลายเปิด ผู้ให้สนทนากลุ่มสามารถตอบคาถามได้ตามความเข้าใจ
เริ่มดาเนินการสนทนากลุ่มเวลา 10.30-12.00 น.
 ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) แนะนาตนเอง วิทยากร และทีมงาน
 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแต่ละคนแนะนาตนเอง (ชื่อ-ตาแหน่ง/หน่วยงาน)
 เข้าสู่ประเด็นคาถาม ดังนี้
1. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อจัดทาบัตรประจาตัวให้กับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทาบัตรอย่างไร มีการจัดทาทะเบียนรายชื่อหรือมีการจัดทา
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ท่านและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานของท่านเคยมีการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในการกากับ
ติดตาม ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ท่านมีความเห็นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 30
พฤศจิกายน 2553 มีความเหมาะสมแล้ว หรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
3.1 เห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใดหรือไม่ อย่างไร
- เห็นควรให้ยกเลิกบางตาแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากประกาศฯ หรือไม่
- เห็นควรให้เพิม่ เติมหน่วยงานใดในประกาศกระทรวงฯ หรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 เห็นควรให้เพิ่มเติมโดยการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในตาแหน่งใดหรือไม่ อย่างไร และควรมี
การกาหนดคุณสมบัตเิ พิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ควรปรับปรุงแก้ไขชื่อดารงตาแหน่งหรือหน่วยงานในประกาศกระทรวงฯ ข้อใดหรือไม่ อย่างไร
- มีหน่วยงาน/ตาแหน่งใดในประกาศฯ มีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.4 ควรปรับปรุงแก้ไขบทบาทและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ
ข้อใดหรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ควรปรับปรุงแก้ไขเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ ข้อ ใด
หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ท่ านมี ความคิดเห็นว่า ควรมี การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนัก งานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนดหรือไม่ อย่างไร อาทิเช่น
- กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
- กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าชานาญการ ซึ่งได้รบั มอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
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- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรทีก่ รมอนามัยกาหนด
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ที่ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กรม
อนามัยกาหนด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. หากเห็นควรต้องกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการอบรมควร
มีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านใดบ้าง และควรกาหนดระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้อ
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น
ทุกความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่ อไป

************************************************
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กลุ่มที่ 2 หน่วยงานส่วนภูมิภาค
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ(Focus Group)
คาชี้แจง
ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) :
1. นางสุวรรณา จีรโภคกุล ศกม. (คาถามข้อที่ 1-3)
2. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (คาถามข้อที่ 4-6)
วิทยากร : นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ผู้จดบันทึก (Notetaker) : นางสาวสุภาวดี จันทมุด
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : นางสาวชญาณี ศรีวรรณ และนางสาวเนรัญชรา แช่มขุนทด
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2.นาข้อมูลมาประกอบการจัดทาข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานงานส่วนภูมิภาค ประมาณ 15-20 คน ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อาเภอ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย รพศ. รพช.. รพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงเช้า) : 1 ชั่วโมง 30 นาที /
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงบ่าย) 1 ชั่วโมง และจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมนาเสนอบนเวที : 30 นาที
(ให้แต่ละกลุม่ ส่งผู้แทนนาเสนอสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุมกลุม่ บนเวที กลุ่มละ 10-15 นาที)
คาอธิบาย : แบบสนทนากลุ่มนี้เป็นคาถามปลายเปิด ผู้ให้สนทนากลุ่มสามารถตอบคาถามได้ตามความเข้าใจ
เริ่มดาเนินการสนทนากลุ่มเวลา 10.30-12.00 น.
 ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) แนะนาตนเอง วิทยากร และทีมงาน
 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแต่ละคนแนะนาตนเอง (ชื่อ-ตาแหน่ง/หน่วยงาน)
 เข้าสู่ประเด็นคาถาม ดังนี้
1. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อจัดทาบัตรประจาตัวให้กับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทาบัตรอย่างไร มีการจัดทาทะเบียนรายชื่อหรือมีการจัดทา
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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2. ท่านและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานของท่านเคยมีการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในการกากับ
ติดตาม ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
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
3.1 เห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใดหรือไม่ อย่างไร
- เห็นควรให้ยกเลิกบางตาแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากประกาศฯ หรือไม่
- เห็นควรให้เพิม่ เติมหน่วยงานใดในประกาศกระทรวงฯ หรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 เห็นควรให้เพิ่มเติมโดยการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในตาแหน่งใดหรือไม่ อย่างไร และควรมี
การกาหนดคุณสมบัตเิ พิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ควรปรับปรุงแก้ไขชื่อดารงตาแหน่งหรือหน่วยงานในประกาศกระทรวงฯ ข้อใดหรือไม่ อย่างไร
- มีหน่วยงาน/ตาแหน่งใดในประกาศฯ มีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ควรปรับปรุงแก้ไขบทบาทและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ
ข้อใดหรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 ควรปรับปรุงแก้ไขเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ ข้อใด
หรือไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. ท่ านมี ความคิดเห็นว่า ควรมี การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนัก งานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนดหรือไม่ อย่างไร อาทิเช่น
- กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
- กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าชานาญการ ซึ่งได้รบั มอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรทีก่ รมอนามัยกาหนด
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ทีไ่ ม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กรม
อนามัยกาหนด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. หากเห็นควรต้องกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการอบรมควร
มีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านใดบ้าง และควรกาหนดระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้อ
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น
ทุกความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

************************************************
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กลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ(Focus Group)
คาชี้แจง
ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) :
1. นางสาววิภา รุจิจนากุล สานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
วิทยากร : นายสมชาย ตู้แก้ว ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผู้จดบันทึก (Notetaker) : นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) : นายสุระศักดิ์ แก้วเจริญ และนางสาวอริษา จันทร์ทา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
2.นาข้อมูลมาประกอบการจัดทาข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานงานส่วนกลาง ประมาณ 15-20 คน ได้แก่ ได้แก่ กทม./อปท./กรม สถ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงเช้า) : 1 ชั่วโมง 30 นาที /
ระยะเวลาสนทนากลุ่ม (ช่วงบ่าย) 1 ชั่วโมง และจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมนาเสนอบนเวที : 30 นาที
(ให้แต่ละกลุม่ ส่งผู้แทนนาเสนอสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุมกลุม่ บนเวที กลุ่มละ 10-15 นาที)
คาอธิบาย : แบบสนทนากลุ่มนี้เป็นคาถามปลายเปิด ผู้ให้สนทนากลุ่มสามารถตอบคาถามได้ตามความเข้าใจ
เริ่มดาเนินการสนทนากลุ่มเวลา 10.30-12.00 น.
 ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) แนะนาตนเอง วิทยากร และทีมงาน
 ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแต่ละคนแนะนาตนเอง (ชื่อ-ตาแหน่ง/หน่วยงาน)
 เข้าสู่ประเด็นคาถาม ดังนี้
1. หน่วยงานของท่านมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อจัดทาบัตรประจาตัวให้กับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทาบัตรอย่างไร มีการจัดทาทะเบียนรายชื่อหรือมีการจัดทา
ฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือไม่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ท่านและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในหน่วยงานของท่านเคยมีการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในการกากับ
ติดตาม ตรวจตรา ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและรับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3. ท่านมีความเห็นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 30
พฤศจิกายน 2553 มีความเหมาะสมแล้ว หรือควรมีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
3.1 เห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใดหรือไม่ อย่างไร
- เห็นควรให้ยกเลิกบางตาแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากประกาศฯ หรือไม่
- เห็นควรให้เพิม่ เติมหน่วยงานใดในประกาศกระทรวงฯ หรือไม่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.2 เห็นควรให้เพิ่มเติมโดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในตาแหน่งใดหรือไม่ อย่างไร และควรมี
การกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.3 ควรปรับปรุงแก้ไขชื่อดารงตาแหน่งหรือหน่วยงานในประกาศกระทรวงฯ ข้อใดหรือไม่
อย่างไร
- มีหน่วยงาน/ตาแหน่งใดในประกาศฯ มีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.4 ควรปรับปรุงแก้ไขบทบาทและอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ
ข้อใดหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.5 ควรปรับปรุงแก้ไขเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงฯ ข้อใด
หรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ท่ านมี ความคิดเห็นว่า ควรมี การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าพนัก งานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนดหรือไม่ อย่างไร อาทิเช่น
- กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
- กาหนดให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับต่ากว่าชานาญการ ซึ่งได้รบั มอบหมายแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุขต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกาหนด
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรทีก่ รมอนามัยกาหนด
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- เจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ ที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ นี้ ทีไ่ ม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านสาธารณสุขต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กรม
อนามัยกาหนด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. หากเห็นควรต้องกาหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการอบรมควร
มีเนื้อหาวิชาหรือหัวข้อการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านใดบ้าง และควรกาหนดระยะเวลาการอบรมในแต่ละหัวข้อ
อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น
ทุกความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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