
ตาราง แสดงขอมูล  AAIM  การบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN HOSPITAL  

โดยศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด 1.5 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN HOSPITAL 

  ดวยการพัฒนาโรงพยาบาลใหไดตามเกณฑมาตรฐาน GREEN&CLEAN HOSPITAL จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา โดยพระราชบัญญัตินี้มีหลักการกระจายอํานาจให อปท. มีอํานาจบังคับใช

กฎหมายในพ้ืนท่ี และมีกลไกการกํากับติดตามโดยคณะกรรมการสาธารณสุข (คสธ) ซ่ึงมีอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ กํากับติดตามผานคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด (คสจ) คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสก) โดยมีศูนยอนามัย ท่ี 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีบทบาทหนาท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข มีบทบาทหนาท่ี การ

พัฒนากฎหมาย ระบบ กลไกและการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการอนามัยสิ่งแวดลอม การสงเสริม สนับสนุน ให

คําปรึกษาแนะนําแกราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสรางความรอบรูแกประชาชน เพ่ือให

รูสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข สนับสนุนตอภารกิจของกรมอนามัย ตามตัวชี้วัด 1.5    ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดทํา AAIM รายละเอียด ดังนี้ 

 

 

ขอมูลการวิเคราะหครั้งท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

Stakeholder 
ศูนยอนามัยท่ี 1-12 
และสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง   

- เปนเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535   
- ใหคําแนะนําปรึกษาแกราชการสวน
ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ยกรางขอบัญญตัิทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
- เปนท่ีปรึกษาและสนับสนุนแก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ราชการสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบัตติามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข รวมท้ัง ให
ความรูแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และ
ประชาชน ในการปฏิบัตติามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข 
- สนับสนุนองคความรูดานวิชาการ
และใหคําปรึกษาดานวิชาการท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงาน/การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขแกราชการสวนทองถ่ิน 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ปญหาอุปสรรค/GAP 
1. เจาหนาท่ีศูนยอนามัยไมไดถูกแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการในคณะกรรมการตาม
กฎหมายทําใหไมมีบทบาทหนาท่ีในการ
ดําเนินงาน 
2. ในการจัดประชุมหรือการดําเนินงาน
ตามกฎหมาย เชน ประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดการจัด
อบรมการบังคับใชกฎหมาย บางจงัหวัด
ไมเชิญศูนยอนามัยเปนพ่ีเลีย้ง เมือ่จัด
ประชุมแลวไมไดแจงความคืบหนา 
3. ผูปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการ
วิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของ วิเคราะห
ปญหาตางๆและภาคีเครือขายท่ี
เก่ียวของในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
4. ศูนยอนามัยบางแหงไมมีนิติกรเปนท่ี
ปรึกษาดานการดําเนินงานตามกฎหมาย 
5. ระเบียบเบิกจายงบประมาณไมเอ้ือ
ตอการจัดอบรมภาคีเครือขายทําใหไม
สามารถในการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกลาวได 
6. หนังสือจากสวนกลางถึงศูนยอนามัย
ลาชา ทําใหการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีอุทธรณลาชา 
7. ภาระงานมาก ตัวช้ีวัดมาก และถูก
กําหนดโดยสวนกลางซึ่งบางครั้งยงัไม
ตอบโจทยการจัดการปญหาในบางพ้ืนท่ี 

1. เสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขผาน

คณะกรรมการสาธารณสุข 

โดยรายงานผลการดําเนินงาน 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอเชิง

นโยบาย มาตรการตอ

สวนกลางและพ้ืนท่ี 

2. แจงตอผูมีอํานาจในการ

กํากับติดตามตามกฎหมาย 

โดยนําเสนอผลจากการ

วิเคราะหปญหาอุปสรรค 

ขอเสนอแนะของ คสจ.  

ตอคณะอนุกรรมการบรหิาร

การขับเคลื่อนฯและ

คณะกรรมการสาธารณสุข  

3. แจงตอ ผอ. ศอ.1-12และ

ผอ.สสม. รายงานผลการ

ดําเนินงานและแจงแนว

ทางการปฏิบัติงานทางหนังสือ

ราชการผานผูบรหิารกรม

อนามัย/และแจงเจาหนาท่ี

ผานชองทาง ไลนกรุป คสจ.

และline Group กฎหมาย

กรมอนามัย 

1. สงเสรมิและพัฒนาทักษะให  

ศอ.ท่ี 1-12 และสสม.  

ใช A2IM เปนเครื่องมือในการ

ดําเนินงานดานกฎหมายของกรม

อนามัย เชน การวิเคราะหภาคี

เครือขาย ประสานงานกับเครือขาย 

เปนตน 

2. สนับสนุนเงินงบประมาณในการ

ลงพ้ืนท่ี 

3. สงเสรมิสนับสนุนให  

ศอ.และสสม. เนนการ 

บูรณาการภาคเีครือขายผลักดัน/

ขับเคลื่อนการดําเนินงานผาน

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ 

พชอ. 

4. พัฒนาศักยภาพเจาพนักงานและ

พัฒนาระบบเครือขายเฝาระวังโดย

ภาคประชาชนมีสวนรวมกับ

เจาหนาท่ี  

5. สรางกระแส สรางความตระหนัก

ใหกับเจาหนาท่ี ประชาชน และ

ผูประกอบการใหทราบสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมาย และ

ประชาสมัพันธแจงหนวยงานท่ี

1. กํากับติดตามโดยการ

ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขตามตัวช้ีวัด 

2. มีการกํากับติดตามโดย

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตาม

กฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขผานโปรแกรม

การกํากับติดตามรายงาน

ผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตาม

กฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

และระบบการประเมินตัวช้ีวัด 
GREEN&CLEAN Hospital ถูกออกแบบ
โดยใหโรงพยาบาลประเมินตนเอง และมี
การสุมประเมินจาก สสจ. ศอ. และ
สวนกลาง ซึ่งยังอาจไมไดในเชิงคณุภาพ 
8. ขาดแคลนนิติกรและเจาหนาท่ี
รับผิดชอบงานกฎหมาย เน่ืองจากนิติกร
เปนพนักงานราชการ เมื่อไดบรรจุ
ขาราชการท่ีอ่ืนจึงลาออก ทําใหงานดาน
กฎหมายขาดผูมีความรูและ
ประสบการณ 
ความตองการ 
- สนับสนุนและพัฒนาองคความรูใหเปน
ปจจุบันและทันตอเหตุการณ 
- เพ่ิมความรวดเร็วในการช้ีแจง 
ถายทอดแนวทางการดําเนินงานให
ชัดเจน 
ปจจัยความสําเร็จ/Best Practice 
- ศอ. 5 ราชบุรี พัฒนาระบบการกํากับ
การขนสงมลูฝอยติดเช้ือ และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานบูรณาการจังหวัดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

4. มีการช้ีแจงและสื่อสารใน

การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ศูนยอนามัย เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพ รวมหารือกําหนด

แนวทางการปฏิบัติงาน ทํา

ความเขาใจใหแกเจาหนาท่ี

ศูนยอนามัยในการดําเนินงาน  

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

สนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการดําเนินงานตามบทบาท

หนาท่ีตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานของ สสอ.และ

อปท. ในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม

ในพ้ืนท่ีได 

 

เก่ียวของใหทราบถึงอํานาจหนาท่ี 

โดยเนนการสรางพลังภาคประชาชน

ผานสื่อ Social ตางๆ 

6. พัฒนาโปรแกรมการกํากับตดิตาม

รายงานผลการดําเนินงานในการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเช่ือมโยง

ฐานขอมูลท่ัวประเทศแบบ online 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีและประชาชน

เขาถึงขอมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถ

จัดการปญหาในพ้ืนท่ีไดทันตอ

สถานการณ 

7. มีขอเสนอเชิงนโยบายใหม ี

การกําหนดตัวช้ีวัดโดยพ้ืนท่ีกําหนด

ตัวช้ีวัดเองใหสอดคลองนโยบาย

ประเทศ กระทรวง และปญหาของ

พ้ืนท่ี ซึ่งควรวัดท่ี Outcome ไมใช

วัดท่ี Process สวนกลางเปน

ผูสนับสนุนและมีสวนรวม โดยเนนท่ี

การออกแบบระบบ เครื่องมือ

ประเมิน กํากับติดตามโดยใหมี

หนวยงานภายนอก เชน 

สถาบันการศึกษา หรือเอกชน 

มารวมตรวจประเมิน เทียบขอมูลกับ

โรงพยาบาล และสสจ. เปนตน  

8. ขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหาร



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 

ปรับรูปแบบการบริหารงานโดยเนน

การกระจายอํานาจลงสูพ้ืนท่ี ศอ. 

และสสจ. กระจายทรัพยากร คน 

เงิน ของ ลงพ้ืนท่ี สวนกลางตองลด

คน เงิน ของ ปรับบทบาทการ

ดําเนินงานท่ีเนนการออกแบบระบบ 

กํากับติดตาม โดยใชเทคโนโลย ี

9. ขอเสนอเชิงนโยบายการวางแผน

อัตรากําลังคนเพ่ือปองกันพนักงาน

ราชการลาออกไปบรรจุราชการ  

โดยเสนอใหแกไขกฎหมาย/ระเบียบ

ในการสรรหาบรรจุแตงตั้ง ถาจะมี

นโยบายลดขาราชการ ดังน้ันหากมี

ตําแหนงขาราชการวางจากการ

เกษียณหรือลาออกใหบรรจุใหมเปน

พนักงานราชการเทาน้ัน ไมควรเปด

สอบบรรจุขาราชการเพ่ิม และควร

ปรับสวัสดิการพนักงานราชการและ

ขาราชการใหเทาเทียม ไมใหเกิด

ความเหลื่อมล้ําในสายอาชีพราชการ 

คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
(ผูวาราชการจังหวัด 
ประธาน อัยการ

- ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน 
และมาตรการตามมาตรา 10 (1) 
- เสนอความเห็นเก่ียวกับการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการ

ปญหาอุปสรรค/GAP 
1. การเปลี่ยนเจาหนาท่ีในระดับจงัหวัด
หรือมีการเกษียณอายุราชการ โยกยาย
ทําใหผูปฏิบัติงานคนใหมขาดความรูและ

1. แจงตอกระทรวงมหาดไทย 

โดยผานคณะกรรมการ

สาธารณสุข เพ่ือใหทราบ

รายงานสถานการณ ผลการ

1. จัดทําแผนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของ คสจ. เสนอตอ

คณะอนุกรรมการบริหารการ

ขับเคลื่อนฯ และเสนอตอ

1. ประเด็น คสจ.ถูกบรรจุ

เปนประเด็นการตรวจ

ราชการภายใตประเด็น

ตัวช้ีวัดเรื่องจังหวัดมรีะบบ



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

จังหวัด ปลัดจังหวัด 
เกษตรจังหวัด ผูบังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัด ทองถ่ินจังหวัด 
ปศุสัตวจังหวัด  
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด และนายก
องคการบริหารสวน
จังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวน
ตําบล กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
ภาคประชาชน 
กรรมการนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด 
กรรมการและ
เลขานุการ ขาราชการ
ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ผูชวยเลขานุการ ) /
คณะกรรมการ
สาธารณสุข

สาธารณสุขตามท่ีรัฐมนตรี หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 
- ใหความเห็นแกราชการสวนทองถ่ิน
ในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และให
คําปรึกษาหรือสนับสนุนราชการสวน
ทองถ่ินและเจาพนักงานทองถ่ินในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี
ใหสอดคลองกับแนวทางท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
- ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพในการดาํเนินการของสวน
ราชการและราชการสวนทองถ่ินท่ี
เก่ียวของตามโครงการท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยคาํนึงถึง
หลักการมีสวนรวมของประชาชนดวย 
- สอดสองหรือกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการปฏิบัตติามกฎหมาย
เก่ียวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงาน
ตอคณะกรรมการ 
- สงเสริมและสนับสนุนการรณรงค
และสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การสาธารณสุขและการอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 

ประสบการณ  
2. พบอุปสรรคในการบริหารการจดั
ประชุม เชน การนัดหมาย ระบบ
เอกสาร/สารบรรณ การของบประมาณ 
การสรรหาผูทรงคณุวุฒิ 
3. ขาดการกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร อยาง
ตอเน่ือง 
4. ขาดฐานขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง
เขาถึงงายทันตอสถานการณ เชน  
ขอมูลการวิเคราะห สังเคราะห
สถานการณปญหาและการจดัการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและบังคับใช
กฎหมาย ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงขอมูลผลกระทบในพ้ืนท่ี เปนตน 
5. ขาดระบบเฝาระวังโดยประชาชนมี
สวนรวมกับเจาหนาท่ี อยางตอเน่ือง
จริงจัง  
ปจจัยความสําเร็จ 
1. ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข/  
กรมอนามัยใหการสนับสนุน 
2. คสจ. เปนกลไกท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ทําใหมีการ
กําหนดบทบาท และอํานาจหนาท่ีท่ี
ชัดเจน และมีการปรับโครงสราง
กําหนดใหมีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม

ดําเนินงานของ คสจ. และขอ

ความรวมมือกํากับและใหการ

สนับสนุนผูวาราชการจังหวัด 

ในฐานะประธาน คสจ. ใหมี

การผลักดันขับเคลื่อนประเด็น

งานจัดการมลูฝอย สิ่งปฎิกูล 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุน

เปาหมายตัวช้ีวัด 

GREEN&CLEAN Hospital 

2. นําเสนอผลจากการ

วิเคราะหปญหาอุปสรรค 

ขอเสนอแนะของ คสจ. / 

ผลการดําเนินของ คสจ.ตอ

คณะอนุกรรมการบริหารการ

ขับเคลื่อนฯ และ

คณะกรรมการสาธารณสุข 

3. มีการช้ีแจงและสื่อสารใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ

สสจ.ในการดําเนินงานตาม

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี

ของ สสจ. เก่ียวกับบทบาท 

คณะกรรมการสาธารณสุขเพ่ือใหมี

มติเห็นชอบและมีหนังสือแจง คสจ.

ทุกจังหวัดดําเนินการตามแผน 

2. จัดทําและเผยแพรคูมือแนว

ทางการปฏิบัติงานของคสจ.และ 

คกก.เปรียบเทียบและ คสก. 

3. จัดทําสื่อความรู (Infographic) 

อนิเมช่ันและเผยแพรทางชองตาง ๆ    

4. พัฒนาระบบการตอบขอหารือ

ทางเว็บไซต ใหคําปรึกษา/

คําแนะนํา/ เพ่ิมชองทางการสื่อสาร

สําหรับผูปฏิบัติงาน เชน 

Application ท่ีสามารถโตตอบ

ประเด็นปญหาไดในทันที 

5. กรมอนามัย ชวยผลักดัน

งบประมาณในการดาํเนินงาน

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดใน

เวทีการประชุมกระทรวงสาธารณสุข 

6. สงเสรมิและพัฒนาทักษะให  

สสจ.ท่ีรับผดิชอบงาน คสจ.  ใช 

A2IM เปนเครื่องมือในการ

ดําเนินงาน เชน การวิเคราะหภาคี

เครือขาย ประสานงานกับเครือขาย 

เปนตน 

7. สงเสรมิสนับสนุนให  

จัดการปจจัยเสี่ยง ดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

2. มีการกํากับติดตามโดย

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการตาม

กฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขผานโปรแกรม

การกํากับติดตามรายงาน

ผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตาม

กฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

กรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพ 
ประธาน รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รองปลัด
กรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานัก
เทศกิจ
กรุงเทพมหานคร 
ผูอํานวยการสํานักสิง
แวดลอม
กรุงเทพมหานคร 
ผูแทนกรมควบคมุ
มลพิษ ผูแทนกรม
ควบคุมโรค ผูแทน
กรมปศุสตัว ผูแทน
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง ผูแทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 
ผูแทนกรมวิชาการ
เกษตร ผูแทนกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ผูแทนกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผูแทนกรม
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
ผูแทนกรมอนามยั 
ผูแทนสํานักงาน

ใน สสจ.เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม  
3. มีการบูรณาการรวมกันใน 
หนวยงานสายอนามยัสิ่งแวดลอม 
4. กํากับติดตามโดยคณะกรรมการ
สาธารณสุข 
Best Practice 
- คสจ. หนองคาย มีการผลักดันให 
อปท. ในพ้ืนท่ีออกขอบัญญัติทองถ่ิน
และบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขท้ังจังหวัด   ซึ่งสงผลใหมี
การบังคับใชกฎหมายในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอยสําหรับโรงพยาบาลและ
แหลงอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
- คสจ. สกลนคร มีการผลักดัน อปท. 
ท้ังจังหวัดออกขอบัญญัติทองถ่ินและ
บังคับใชกฎหมายในการจดัการสิ่งปฏิกูล 
ซึ่งสงผลใหมีการบังคับใชกฎหมายใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลมลูฝอย 
 

อํานาจหนาท่ีและการ

สนับสนุนการดําเนินงานของ 

คสจ. และช้ีแจงแนวทางและ

กลไกการดําเนินงานของฝาย

เลขานุการ คสจ. เพ่ือให

สามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของ คสจ. ไดอยาง

มีประสิทธิภาพและสามารถ

ดําเนินงานไดตามอํานาจ

หนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 

4. แจงตอ นายแพทย สสจ. 

รายงานผลการดําเนินงานและ

แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

ทางหนังสือราชการผาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/

ผูบริหารกรมอนามัย/และแจง

เจาหนาท่ีผานชองทาง ไลน

กรุป คสจ. 

 

สสจ. เนนการบูรณาการภาคี

เครือขาย ผลักดัน/ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานผานคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/ พชอ./สสอ. 

8. พัฒนาระบบเครือขายเฝาระวัง

โดยภาคประชาชนมีสวนรวมกับ

เจาหนาท่ี  

9. สรางกระแส สรางความตระหนัก

ใหกับเจาหนาท่ี ประชาชน และ

ผูประกอบการใหทราบสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมาย และ

ประชาสมัพันธแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหทราบถึงอํานาจหนาท่ี 

โดยเนนการสรางพลังภาคประชาชน

ผานสื่อ Social ตางๆ 

10. พัฒนาโปรแกรมการกํากับ

ติดตามรายงานผลการดําเนินงานใน

การบังคับใชกฎหมายท่ีเช่ือมโยง

ฐานขอมูลท่ัวประเทศแบบ online 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีและประชาชน

เขาถึงขอมูลสะดวกรวดเร็ว สามารถ

จัดการปญหาในพ้ืนท่ีไดทันตอ

สถานการณ 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

ตํารวจแหงชาติ และ
ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสดุ 
กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
ผูแทนภาคประชาชน 
กรรมการ 
ผูอํานวยการสํานัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร 
กรรมการและ
เลขานุการ ขาราชการ
สังกัดกรมอนามัยและ
ขาราชการสังกัดสํานัก
อนามัย
กรุงเทพมหานคร 
ผูชวยเลขานุการ ) 
 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- มีบทบาทอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข โดยท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาโรงพยาบาล 
GREEA&CLEAN Hospital คือการ
กํากับดูแลโรงพยาบาลซึ่งเปน
แหลงกําเนิดมูลฝอยท้ังมูลฝอยท่ัวไป 
มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน การจดัการสิ่ง
ปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ การดูแล
สุขาภิบาลรานอาหารในโรงพยาบาล
ใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย โดยมี

ปญหาอุปสรรค/GAP 
1. อปท. ขาดความรูความเขาใจในการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดย 
อปท. สวนใหญยังมีความเขาใจวาการ
จัดการมลูฝอยติดเช้ือเปนบทบาทหนาท่ี
ของโรงพยาบาล 
2. ยังไมมีการเก็บรวมรวมขอมลู 
แหลงกําเนิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รถเก็บ
ขน/วิธีการเก็บขน แหลงกําจัด และ
วิเคราะหเครือขายท่ีเก่ียวของกับการ

1. แจงไปยัง

กระทรวงมหาดไทย โดย

นําเสนอผานคณะกรรมการ

สาธารณสุข เพ่ือขอให

กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน

งบประมาณไปยัง อปท. และ

สนับสนุนใหมีการจดัการสิ่ง

ปฏิกูลและมลูฝอยแบบศูนย

รวมในภาพของจังหวัด 

2. แจงขอมูลและขอความ

1. ขอเสนอเชิงนโยบาย/กฎหมาย 

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย โดยผาน

คณะกรรมการสาธารณสุข ใหมีการ

ปรับปรุงแกไขใหมีกฎหมายในการ

จัดการสิ่งปฏิกูล มลูฝอยเพียงฉบับ

เดียว เน่ืองจากเกิดปญหาและความ

ยุงยากในทางปฏิบัติสําหรับ อปท./

เสนอมาตรการให

กํากับติดตามผานกลไก

คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการตาม

กฎหมาย 

 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

อํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินและ
บังคับใชกฎหมายในการจดัการ
ดังกลาวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- เปนเจาพนักงานสาธารณสุขตาม
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535   
 

บังคับใชกฎหมายเรื่องสิ่งปฏิกูล มลูฝอย 
อยางครบถวน /ยังไมมีระบบการจัดเก็บ
ฐานขอมูลการจดัการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
อยางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน เช่ือมโยง
เปนระบบของ อปท.ท่ัวประเทศ และ
ฐานขอมูลยังไมครบถวน จนท.และ
ประชาชนยังไมสามารถเขาถึงไดงาย 
4. ขาดการวิเคราะหกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
5. ขาดการบูรณาการระหวาง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 
6. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูทักษะ
ในการรับผดิชอบควบคุมดูแลการจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
7. ขาดแคลนงบประมาณในสรางระบบ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย 
8. ปญหาการเมือง/ ในพ้ืนท่ีบางแหง 
ปชช.ตอตานการสรางระบบกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอย และบางแหงมีปญหาคือ
ไมมีพ้ืนท่ีสาํหรับการสรางระบบ 
ความตองการ 
- เสนอใหออกกฎหมายท่ีประกาศ
ออกมาสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาในพ้ืนท่ีได 

รวมมือไปยังกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ินและ 

คสจ. เพ่ือสนับสนุนทองถ่ินใน

การออกขอบัญญัติและบังคับ

ใชกฎหมายในการจดัการสิ่ง

ปฏิกูล มลูฝอย การ

ควบคุมดูแลรานอาหาร 

โดยเฉพาะในโรงพยาบาล

เพ่ือใหมีการปฏิบัติถูกตองตาม

กฎหมาย 

3. แจงสื่อสารมวลชน สื่อ 

Social ตางๆ สื่อสารสราง

ความรอบรู ปชช. เพ่ือเพ่ิม

พลังมวลชนให ปชช.รูสิทธิ

หนาท่ีตามกฎหมาย รูจัก

ปกปองสิทธิตนเองและมสีวน

รวมกับเจาหนาท่ี  

กระทรวงมหาดไทยสนับสนุน

งบประมาณไปยัง อปท. และ

สนับสนุนใหมีการจดัการสิ่งปฏิกูล

และมลูฝอยแบบศูนยรวมในภาพ

ของจังหวัด 

2. เสนอตอคณะกรรมการ

สาธารณสุข ปรับปรุงบทบัญญัติ

กฎหมายใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี

เพ่ือใหสามารถบังคับใชไดจริง โดย

ตองมีการรับฟงความคดิเห็นให

ครอบคลมุผูเก่ียวของในเรื่องน้ันๆ 

3. พัฒนาระบบการใหบริการให

คําปรึกษาดานกฎหมายการ

สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4. สนับสนุนคูมือ แนวทางการ

ปฏิบัติในการดําเนินงานตาม

กฎหมายวาการสาธารณสุข 

5. จัดทําสื่อความรู (Infographic) 

อนิเมช่ัน และเผยแพรทางชอง 

ตาง ๆ    

6. พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปการ

บังคับใชกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยง

ท่ัวไปเทศ จนท. ประชาชนสามารถ



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

- จัดอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพ

ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหมีความเขาใจในการปฏบัิติงาน

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

- พัฒนาสื่อใหความรู/คูมือแนวทาง

ปฏิบัติท่ีสามารถเขาใจไดงายและ

นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานได

จริง รวมถึงการสนับสนุนควรมีการ

สนับสนุนไปยังพ้ืนท่ีโดยตรง 

- เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเตมิ ไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความเห็นตอการออกกฎหมาย /
ปรับปรุงกฎหมาย   
ไดอยางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ปจจัยความสําเร็จ 
1. มีการบูรณาการรวมกันในหนวยงาน
สายอนามัยสิ่งแวดลอม 
2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
 

เขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว 

7. การพัฒนาศักยภาพของเจา

พนักงานตามกฎหมายและภาคี

เครือขาย โดยพัฒนาหลักสูตรอบรม

และขับเคลื่อนผลักดันสถาบันกา

ศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

นําหลักสตูรไปใชในการจัดอบรม 

8. สงเสรมิให อปท. สามารถ

วิเคราะหปญหาในพ้ืนท่ีและ

วิเคราะหภาคีเครือขายในการจัดการ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน และเขาใจใน

กระบวนการไกลเกลี่ยในกรณีท่ีมี

ปญหาหรือมีคดีความ  

9. พัฒนาระบบเครือขายเฝาระวัง

โดยภาคประชาชนมีสวนรวมกับ

เจาหนาท่ี  

10. สรางกระแส สรางความ

ตระหนักใหกับเจาหนาท่ี ประชาชน 

และผูประกอบการใหทราบสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมาย และ

ประชาสมัพันธแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหทราบถึงอํานาจหนาท่ี 

โดยเนนการสรางพลังภาคประชาชน

ผานสื่อ Social ตางๆ 

 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

กรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน 

- สงเสริม สนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีความเขาในการ
จัดบริการสาธารณะ  
- พัฒนา ปรับปรุงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะ 
- สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 

ยังไมมีขอมลู ยังไมมีขอมลู ออกแบบเครื่องมือ วิธีการ เก็บ

รวบรวมขอมลูสถานการณการ

ดําเนินงานของ สถ. เพ่ือนํามา

วิเคราะห สังเคราะหและออกแบบ

การดําเนินงานในการบังคับใช

มาตรการกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาโรงพยาบาล GREEA&CLEAN 

Hospital ตอไป 

กํากับติดตามผานการทํา

ขอตกลงหรือบูรณาการ

ความรวมมือ  

 

Customer 
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ทุกแหง 

- ดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 
HOSPITAL  
- ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขและกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการจัดการสิ่งปฏิกูล  
มูลฝอย และการสุขาภิบาลอาหารและ
นํ้าในโรงพยาบาลใหถูกสุขลักษณะ 
- เปนเจาพนักงานสาธารณสุข และมี
อํานาจตามมาตรา 44 ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  
 

ปญหาอุปสรรค/GAP 
1. จนท.รพ. ขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย รวมท้ังการสุขาภิบาล
รานอาหารในโรงพยาบาล 
2. ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูทักษะ
ในการรับผดิชอบควบคุมดูแลการจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยในโรงพยาบาล 
3. ขาดแคลนงบประมาณในการจดัการ
สิ่งปฏิกูล มลูฝอย  
4. รพ. ขนาดเล็ก ไมมีเตาเผามลูฝอยติด
เช้ือ จึงขนไปกําจัด ณ ท่ี โรงพยาบาล
ขนาดใหญท่ีมีเตาเผา ซึ่งพบวาการเก็บ
ขนไมถูกตองตามกฎหมาย  
5. อปท. ไมเขามาควบคมุดูแลและ
จัดการมลูฝอยตามอํานาจหนาท่ี จึงเปน

1. แจงไปยัง ผูบริหาร รพ. ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย

ในการจัดการสิ่งปฏิกูล มูล

ฝอย รานอาหารใน รพ.  

โดยนําเสนอมาตรการผาน

คณะกรรมการสาธารณสุข 

และกลไกตามกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข 

2. แจงขอมูลและขอความ

รวมมือไปยังกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ินและ 

คสจ. เพ่ือสนับสนุนทองถ่ินใน

การออกขอบัญญัติและบังคับ

ใชกฎหมายในการจดัการสิ่ง

1. ขอเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ 

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข โดยผานคณะกรรมการ

สาธารณสุข ใหสนับสนุน

งบประมาณไปยัง รพ. และสนับสนุน

ใหมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย

แบบศูนยรวมในภาพของจังหวัด 

โดยความรวมมือกับ

กระทรวงมหาดไทย 

2. สงเสรมิสนับสนุนการวิจยัและใช

เทคโนโลยีในการจดัการสิ่งปฏิกูล 

มูลฝอย  

3. พัฒนาระบบการใหบริการให

คําปรึกษาดานกฎหมายการ

สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กํากับติดตามผานกลไก

คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการตาม

กฎหมาย 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

ภาระของ รพ. 
6. รพ. ท่ีกําจัดมูลฝอยเอง บางแหงมี
ปญหารองเรียนจาก ปชช.บริเวณ
ใกลเคียง กลิ่นเหม็นเปนเหตรุําคาญ 
เน่ืองจากมีการจดัการไมถูกสุขลักษณะ 
เตาเผาชํารุด ระบบบําบัดมลพิษไมได
ตามเกณฑมาตรฐาน 
ปจจัยความสําเร็จ 
1. มีการบูรณาการรวมกันในหนวยงาน
สายอนามัยสิ่งแวดลอม 
2. ผูบริหารใหการสนับสนุน 

ปฏิกูล มลูฝอย การ

ควบคุมดูแลรานอาหาร 

โดยเฉพาะในโรงพยาบาล

เพ่ือใหมีการปฏิบัติถูกตองตาม

กฎหมาย 

3. แจงสื่อสารมวลชน สื่อ 

Social ตางๆ สื่อสารสราง

ความรอบรู ปชช. เพ่ือเพ่ิม

พลังมวลชนให ปชช.รูสิทธิ

หนาท่ีตามกฎหมาย รูจัก

ปกปองสิทธิตนเองและมสีวน

รวมกับเจาหนาท่ี 

4. สนับสนุนคูมือ แนวทางการ

ปฏิบัติในการดําเนินงานตาม

กฎหมายวาการสาธารณสุข/ จัดทํา

สื่อความรู (Infographic) อนิเมช่ัน 

และเผยแพรทางชองตาง ๆ    

5. พัฒนาระบบเครือขายเฝาระวัง

โดยภาคประชาชนมีสวนรวมกับ

เจาหนาท่ี  

6. สรางกระแส สรางความตระหนัก

ใหกับเจาหนาท่ี ประชาชน และ

ผูประกอบการใหทราบสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมาย และ

ประชาสมัพันธแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหทราบถึงอํานาจหนาท่ี 

โดยเนนการสรางพลังภาคประชาชน

ผานสื่อ Social ตางๆ 

7. ออกแบบเครื่องมือ วิธีการ เก็บ

รวบรวมขอมลูสถานการณการ

ดําเนินงานของ รพ. เพ่ือนํามา

วิเคราะห สังเคราะหและออกแบบ

การดําเนินงานในการบังคับใช

มาตรการกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาโรงพยาบาล GREEA&CLEAN 

Hospital ตอไป 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

ประชาชน - มีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย เชน 
การคัดแยกขยะมลูฝอยตามประเภท
มูลฝอย ท้ิงใหถูกท่ี ขับถายและเทท้ิง
สิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ เปนตน 
- มีสวนรวมเฝาระวัง/แจงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เมื่อพบปญหาการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมลูฝอยท่ีไมถูก
สุขลักษณะ หรือพบกิจกรรมการ
กระทําท่ีอาจทําใหเสื่อมหรือเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

ปญหาอุปสรรค/GAP 
1. ปชช. ขาดความรูความเขาใจในสิทธิ
และหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข โดยท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาโรงพยาบาล GREEA&CLEAN 
Hospital คือการคัดแยก ท้ิงมูลฝอยตาม
ประเภทตางๆ ท้ังมูลฝอยท่ัวไป มลูฝอย
ติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน การขับถาย ท้ิงสิ่งปฏิกูลให
ถูกสุขลักษณะ ถูกตองตามกฎหมาย 
2. ปชช. ยังไมเขาถึงฐานขอมูล
สถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล  
3. ปชช. ยังขาดการมีสวนรวมกับ
เจาหนาท่ี รพ. ในการเฝาระวังและ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข และยังไมมรีะบบการเฝา
ระวังท่ีเปนมาตรฐานและเช่ือมโยงขอมูล
อยางเปนระบบท่ังประเทศ 
ความตองการ 
- ไดอยูในสภาวะแวดลอมดี ไมมีปจจัยท่ี
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ 
- เขาถึงและไดรับบริการหองนํ้าหองสวม 
สะอาดเพียงพอ มีถังขยะสําหรับท้ิงตาม
ประเภทของมูลฝอยท่ีเพียงพอและ
สะดวก 
- ใชประโยชนจากองคความรูและ
ตอบสนองตอความตองการของพ้ืนท่ี 
 

1. แจงผูนําชุมชน/ อสม.  

ในการสรางความรอบรู ปชช. 

ในชุมชน ใหรูสิทธิและหนาท่ี

ตามกฎหมาย โดยกรมอนามัย

ประสานงานกับกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  

2. แจงสื่อสารมวลชน สื่อ 

Social ตางๆ สื่อสารสราง

ความรอบรู ปชช. เพ่ือเพ่ิม

พลังมวลชนให ปชช.รูสิทธิ

หนาท่ีตามกฎหมาย รูจัก

ปกปองสิทธิตนเองและมสีวน

รวมกับเจาหนาท่ี 

3. แจง อปท. คสจ. และ 

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

ประชาสมัพันธสงเสริม

สนับสนุนให ปชช. รูสิทธิ

หนาท่ีตามกฎหมาย 

1. กรมอนามัยขับเคลื่อนและ

ผลักดันใหมี อสม.เช่ียวชาญดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม โดยพัฒนา

หลักสตูรให อสม. มีความรอบรูดาน

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เพ่ือ

สนับสนุนใหประชาชนและญาติท่ี

เขารับบริการใน รพ. มีการจัดการสิ่ง

ปฏิกูล มลูฝอย การสุขาภิบาล

รานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะตาม

กฎหมาย เพ่ือสนับสนุน 

โรงพยาบาล GREEA&CLEAN 

Hospital รวมท้ังนําไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันและเผยแพรบอกตอ

ดวย 

2. พัฒนาระบบการใหบริการให

คําปรึกษาดานกฎหมายการ

สาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ี

และประชาชนเขาถึงไดสะดวก

รวดเร็ว 

3. สนับสนุนคูมือ แนวทางการ

ปฏิบัติในการดําเนินงานตาม

กฎหมายวาการสาธารณสุข/ 

จัดทําสื่อความรู (Infographic)  

อนิเมช่ัน และเผยแพรทางชองตาง 

กํากับติดตามประเมิน

ความพึงพอใจลูกคา ปชช. 

ผานชองทางตางๆ เชน 

ยอดวิวคนดูคลิปวิดีโอ 

คิวอารโคชประเมินความ

พึงพอใจ ขอมูลจากเว็บ

บอรด ขอมูลจากการ

ปรึกษาหารือทางโทรศัพท 

เปนตน 



Assessment 

Advocacy Intervention Management 
หนวยงาน/บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับการ
บังคับใชกฎหมาย 

บทบาทหนาท่ี 
ปญหาอุปสรรค/ วิเคราะห GAP/ 

ความตองการ/ 
 ปจจัยความสําเร็จ/ Best Practice 

 
 
 
 

ๆ โดยประสานความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน 

หรือภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของมีสวน

รวมจัดทําสื่อตางๆ    

4. พัฒนาระบบเครือขายเฝาระวัง

โดยภาคประชาชนมีสวนรวมกับ

เจาหนาท่ี  

5. สรางกระแส สรางความตระหนัก

ใหกับเจาหนาท่ี ประชาชน และ

ผูประกอบการใหทราบสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมาย และ

ประชาสมัพันธแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของใหทราบถึงอํานาจหนาท่ี 

โดยเนนการสรางพลังภาคประชาชน

ผานสื่อ Social ตางๆ 

 

 

หมายเหตุ : แหลงขอมูล   1. ผลการวิเคราะห สังเคราะหจากรายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ป 2557 – 2560 / รายงานการประเมิน 

Product Champion คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

   2. รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ป 2561 / ผลการประเมินความตองการ สิ่งสนับสุนน ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะของ คสจ. เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ปงบประมาณ 2562 



   4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกคา (แบบสอบถามความตองการ ความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอคูมือของศูนยบริหารกฎหมาย

สาธารณสุข/ แบบประเมินระบบการสนับสนุนคูมือของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขผานศูนยอนามัยท่ี 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพ่ือสนับสนุน

ตอไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดในเขตรับผิดชอบ/ แบบประเมินความพึงพอใจการใชบริการถาม-ตอบขอหารือทางโทรศัพท) 

   5. สรุปรายงานความตองการ/ความคาดหวังของผูบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (แบบสอบถามความตองการการจัดอบรบและสิ่งสนับสนุน/ 

แบบสอบถามปญหาอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในโครงการความรวมมือในการจัดอบรมใหความรูแก อปท. รวมกับ NIDA) 

   6. ผลการวิเคราะหสถานการณการออกขอบัญญัติทองถ่ินปญหาอุปสรรคการบังคับใชและขอเสนอแนะในเรื่องการจัดกาiสิ่งปฏิกูล (รายงาน

สถานการณการออกขอบัญญัติทองถ่ิน เว็บไซตศุนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข) 

    

  


