แนวทางการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุขในระดับพื้นที่
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต. เทศบาล)
และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.)

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กองสาธารณสุขทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 กาหนดให้รัฐต้องมีการกระจายอานาจทาง
ปกครองไปให้ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และแบ่งเบาภารกิจของส่วนกลาง
รวมทั้งให้อานาจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โดยในปัจจุบันได้มี
การกาหนดให้ ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการด้านสาธารณสุ ขเพิ่มมากขึ้น โดยมีกฎหมายที่กาหนด
บทบาทของท้องถิ่นในด้านสาธารณสุขไว้ เช่น พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นต้น
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน
ระดับพื้นที่สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต. เทศบาล) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) โดยกาหนดจากอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขใน
ระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการการดาเนินงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่หรือท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความซ้าซ้อนและช่องว่าง
ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่และเพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพทีด่ ีของประชาชน
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขขอขอบคุ ณผู้ บริห ารและเจ้าหน้ าที่จากกรมวิช าการกระทรวง
สาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ ฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. และเทศบาล) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
อดีตที่ผ่านมาการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น เป็นภารกิจหลักของหน่วยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้รัฐกระจายอํานาจ
ให้ แ ก่ท้ อ งถิ่ น และในปี พ.ศ. 2542 มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญัติ กํ า หนดแผนและขั้น ตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งในแผนการกระจายอํานาจให้แก่
อปท. ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ดังกล่าว กําหนดให้ อปท. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง ได้แก่
แผนภารกิจด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วย การสร้ างเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรค และการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งแผนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น แผนภารกิจด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ แผนภารกิจด้านสวัสดิการสังคม แผนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แผนภารกิจด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎหมายอื่ น ที่ กํ า หนดบทบาทของท้ อ งถิ่ น ในด้ า นสาธารณสุ ข ซึ่ ง ระบุ ใ ห้
ผู้บริหาร อปท. เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นั้นๆ มีอํานาจออก
คําสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ อปท. เป็นเจ้าพนักงานเพิ่มเติมได้ เช่น พ.ร.บ.สาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณ ฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไ ม่สูบบุห รี่ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น ให้อํานาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. นั้นๆ
ออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ อปท. เป็นเจ้าพนักงานเพิ่มเติม จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ได้เพิ่มบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น จะกํ า หนดให้ ท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการจั ด การด้ า นสาธารณสุ ข เพิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค
ตลอดจนการป้องกัน ลด และกําจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติการ
ดําเนินงานในพื้นที่ พบว่า ยังไม่มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสําหรับผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) อาจทํา
ให้มีการดําเนินงานที่ไม่เป็นแนวทางเดียวกันในแต่ละพื้นที่ อาจมีความซ้ําซ้อนและเกิดช่องว่างในการ
ดําเนินงาน อีกทั้งมีข้อท้วงติงในการดําเนินงานจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการอนุมัติเงินกองทุน
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หลักประกันสุขภาพในระดับท้อ งถิ่นหรือพื้นที่ ส่ ง ผลให้ท้องถิ่น เกิดความไม่มั่น ใจในบทบาทการ
ดําเนินงานด้านสาธารณสุข
ดั้งนั้น จึงมีความจําเป็นในการจัดทํา “แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.)” ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ได้แก่ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่ชัดเจน
2) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หรือ
ท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดความซ้ํ า ซ้ อ นและช่ อ งว่ า งในการดํ า เนิ น งานด้ า น
สาธารณสุขในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) และ
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.)
1.3 ขอบเขต
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ โดยหน่วยงานระดับพื้นที่ขององค์กร
ปกครองถิ่น ได้แก่ 1) เทศบาล และ 2) องค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนหน่วยงานระดับพื้นที่ของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยกําหนดจากอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่ให้อํานาจท้องถิ่นในการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๑. การส่งเสริมสุขภาพ
๒. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
๓. การรักษาโรค
4. การฟื้นฟูสุขภาพ
5. การคุ้มครองผู้บริโภค
1.4 วิธีการดําเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสมาคมองค์บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย โดยมี
อํานาจหน้าที่ในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในระดับพื้นที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.)
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2) ศึ ก ษาทบทวนกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทภารกิ จ ในการดํ า เนิ น งาน
ด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ของ อปท. และ รพ.สต. เช่น พ.ร.บ. อบต., พ.ร.บ.เทศบาล พ.ร.บ.การสาธารณสุข
2535 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ฯลฯ
3) วิเคราะห์ จําแนก บทบาทภารกิจของ อปท. และ รพ.สต. ด้านสาธารณสุขเป็น 5 ด้าน
โดยอ้างอิงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) ยกร่างแนวทางการดําเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
5) ประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จาก อปท. สสอ. และ รพ.สต. จํานวน 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ แนวทางการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ของ อปท.กับ รพ.สต. จากนั้นฝ่ายกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทําการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ มีความครบถ้วน สมบูรณ์
1.5 คําจํากัดความ
Charles-Edward A. Winslow ได้ให้คําจํากัดความของการสาธารณสุขไว้ว่า การสาธารณสุข
หมายถึง งานที่ต้องใช้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในการป้องกันโรค ยืดอายุให้คนมีชีวิตยืน
ยาว ยกระดับสุขภาพ สร้างเสริมภาวะสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้คํานิยาม สาธารณสุข หมายถึง กิจการ
เกี่ยวกับการป้องกัน การบําบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน นั่นหมายถึงการใดๆ
ก็ ตามที่รัฐต้องมอบให้กับประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งการบําบัด รักษา และส่งเสริมสุขภาพขอประชาชน
จริยวัฒน์ คมพยัคฆ์และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ให้ความหมายว่า การสาธารณสุข เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนโดยรวม โดยตรงและเป็นการเพียรพยายามที่จะให้สุขภาพของ
ประชาชนอยู่ในภาวะสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ไม่พิการ และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข มิใช่เพียงแต่
ปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น
ในแนวทางฉบับนี้ให้คํานิยามของ “งานด้านสาธารณสุข” หมายถึง การให้บริการส่งเสริม
สุขภาพ ป้ องกั นโรค ควบคุ ม โรค รัก ษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้ บริโภค รวมทั้งการป้องกั น
ลด และกําจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมใดๆ ในการจัดการสุขภาพของ
ประชาชนให้อยู่ในภาวะสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ดังนั้ น “การดํา เนิน งานด้า นสาธารณสุข ในระดั บ พื้นที่ ” ในแนวทางฉบับนี้ จึง หมายถึ ง
การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมใดๆ ในการจัดการสุขภาพ
ของประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ในภาวะสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยหน่วยงานระดับ
พื้นที่หรือท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
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บทที่ 2
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
2.1 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้รับรองสิทธิของบุคคลให้ได้รับบริการ
สาธารณสุขของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ให้มีพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ และ
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการ
ช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่ก่อนคลอดจนกระทั้งถึงเสียชีวิตตามความจําเป็นและความ
ต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัยและสภาพของบุคคล ให้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิ ด เห็ น และคุ้ ม ครองประชาชนไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพชี วิ ต
อันเนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมใดๆ นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยมีมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ดังนี้
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญ ญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการ
ป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๔๘ สิ ท ธิข องมารดาในช่วงระหว่า งก่อนและหลัง การคลอดบุตรย่อมได้ รับ ความ
คุ้มครอง และช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔ วรรค 2 รั ฐ ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ลและพั ฒ นาก่ อ นเข้ า รั บ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินการด้วย
มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดําเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณา ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
๔

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ
ของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้
ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้
บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบําบัด ฟื้นฟูและ
เยียวยาผู้ถูกกระทําการดังกล่าว ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคํานึงถึงความจําเป็นและความ
ต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม
มาตรา ๗๔ รั ฐ พึงส่ง เสริม ให้ประชาชนมี ค วามสามารถในการทํางานอย่า งเหมาะสมกั บ
ศักยภาพ และวัยและให้มีงานทํา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัย
ที่ดีในการทํางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การ
ดํารงชีพ และพึงจัดให้มี หรือส่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพ้นวัยทํางาน
มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕8 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยจัดให้มี
ระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จาก
การบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และให้มีระบบการแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม
2.1.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเพื่อการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ และการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงหรือสภาวะแวดล้อมที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการกระจาย
อํ า นาจไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ “ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” มี อํ า นาจในการออก
“ข้อกําหนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อํานาจแก่ “เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออกคําสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพัก
ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น โดยมีเจ้าพนักงานสาธารณสุขให้
คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกคําสั่ง ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร การจัดการเหตุรําคาญ การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม
อาหาร และการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

๕

2.1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 และ 51 กําหนดให้เทศบาลตําบลมีหน้าที่และจัดกิจกรรมดังนี้ ๑) รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ๕) ให้มี
เครื่องใช้ในการดับเพลิง ๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของ
ท้อ งถิ่ น ๙) หน้ า ที่ อื่น ตามที่ ก ฎหมายบัญ ญั ติ ใ ห้ เป็ น หน้ า ที่ข องเทศบาล 10) ให้ มี น้ํ า สะอาดหรื อ
น้ําประปา 11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 12) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 13) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
14) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 15) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคน
เจ็บไข้ 16) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 17) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา และ
18) เทศพาณิชย์ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตําบล ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ เ ป็ น ไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
กํ า หนดให้ เ ทศบาลเมื อ งมี ห น้ า ที่ แ ละกิ จ กรรม ดั ง นี้ ๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของ
ประชาชน ๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา ๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ๕) ให้มีเครื่องใช้ใน
การดับเพลิง ๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 10) ให้มีน้ําสะอาดหรือน้ําประปา
11) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 12) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 13) ให้มีและบํารุงทาง
ระบายน้ํา 15) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ 16) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
17) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 18) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่า
ข้าม 19) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 20) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 21) ให้มี
และบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 22) ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล 23) ให้มีการสาธารณูปโภค
24) จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข 25) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 26) ให้มี
และบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 27) ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 28) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
30) เทศพาณิชย์
กําหนดให้เทศบาลนครมีหน้าที่และกิจกรรมเช่นเดียวกับเทศบาลเมือง และเพิ่ม 1) ให้มีและ
บํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 2) กิจการอื่นซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข 3) การควบคุม
สุขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถานบริการอื่น 4) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 5) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
6) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 7) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

2.1.4 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม
มาตราที่ 67 และ 68 กําหนดให้องค์การบริการส่วนตําบลมีหน้าที่และจัดกิจกรรม ดังนี้ 1)
พัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
3) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8) คุ้มครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9) บํารุงรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 10) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 11) ให้
มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 12) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 13) ให้มีและ
บํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 14) ให้มีและส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 15) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 16) บํารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร 17) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน 18) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 19) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ
และท่าข้าม 20) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 21) การท่องเที่ยว 22) การผังเมือง 23) ปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
โดยอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘
นั้น ไม่เป็นการตัดอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่
จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐนําความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริ ห ารส่ว นตํ า บล การจั ด ทํ า งบประมาณ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง การตรวจสอบ การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.1.5 พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 2540 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการกระจาย
อํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้มีตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจในปี 2542 ที่กําหนดให้มีการถ่ายโอนงานบริการสาธารณะที่เป็นการ
ดําเนินการซ้ําซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการจัดทําแผนแม่บทการ
กระจายอํานาจขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งได้จัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

๗

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2545 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการให้รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 นอกจากนี้กําหนดให้
อบจ. และ กทม. มีอํานาจ และหน้าที่ตามมาตรา 17 และ 18 ตามลําดับ ซึ่งระบบบริการสาธารณะ
ดังกล่าว เช่น การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา
และทางระบายน้ํา การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ
การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสาธารณะ
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การส่งเสริมกีฬา การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และการฆ่าสัตว์
การผังเมือง การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน งานด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังกําหนดอํานาจ และ
หน้าที่ให้ อบจ. เช่น การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติ ด ต่ อ การจั ด ให้ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และหอจดหมายเหตุ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณะภั ย
การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร เป็นต้น

๘
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๙

ภาพที่ ๑ แผนผังการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 การถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดํ า เนิ น การการถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นสาธารณสุ ข ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ 2 จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( สกถ.) พบว่า มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขที่ถ่ายโอน
ไปแล้ว และยังมีภารกิจที่ยังไม่สามารถถ่ายโอนได้ เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการและปรับโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม จึงมีการขอปรับภารกิจของแต่ละกรม ทั้งนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ดังนี้
ตารางที่ 1 ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขที่ถูกถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
การจัดให้มีและควบคุมตลาด
การแก้ไขปัญหาเด็กน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
งานส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ส่วนราชการ
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การผลิ ต สื่ อ และหรื อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านอาหารและยา
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ บ ริ โ ภคด้ า นความรู้ ใ นการ
บริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม
การสร้ า งและขยายเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น
การบริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (การ
ตรวจสอบเบื้ อ งต้ น โดยใช้ ชุ ด ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พั ฒ นามาจากการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานในพื้นที่)
สถานีอนามัย (51 แห่ง)
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต./กทม./มพ.
ท./อบต.
กทม./มพ.
กทม./มพ.
กทม./มพ.
กทม./มพ.

อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.

2.3 ลักษณะการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ
อาจมีได้อย่างน้อย 4 ลักษณะ (ซึ่งผสมผสานกันได้) ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ซื้อบริการ โดยเป็นเจ้าของเงิน (เช่น เงินรายได้ท้องถิ่นเอง
หรืองบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุขภาพที่มีการโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และเป็นผู้ซื้อ
บริการจากสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ในส่วนนี้ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการด้านการเงินและสามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการ
ที่ได้รับเป็นอย่างดี
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการร่วมกับส่วนกลาง/ภูมิภาค เช่น ลงทุนในการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ หรื อ ร่ ว มกั บ สถานี อ นามั ย /โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล/
โรงพยาบาลต่างๆ พัฒนาโครงสร้างระบบสุขภาพ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองบางส่วน เช่น รับผิดชอบดําเนินการในด้านการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองทั้งหมด โดยเป็นเจ้าของสถานบริการสุขภาพ
และเป็นผู้ดําเนินการด้านสุขภาพทั้งหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะดําเนินการลักษณะใด ด้านใด และ
เมื่อไร ให้เป็นไปตาม
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บทที่ 3
ภารกิจและแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขในระดับพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกระทรวงสาธารณสุข
จากการกําหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสาธารณสุข สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข 5 ภารกิจ คือ
1. ภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ
2. ภารกิจด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ
3. ภารกิจด้านรักษาโรค
4. ภารกิจฟื้นฟูสุขภาพ
5. ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.)
ส่วนที่ 1 ภารกิจอ้างอิงตามกฎหมายกฎกระทรวง ระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 2 ภารกิจอ้างอิงตามกฎหมายกฎกระทรวง ระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน

1. ภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ
1.1 การสนับสนุนเงิน
1) ประสานงานกั บภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
อุดหนุนเพื่อการพัฒนา
เพื่ อให้ เกิ ดการจั ดท าแผนสุ ขภาพระดั บ
พฤติกรรมสุขภาพ
อาเภอ ตาบล อย่างมีส่วนร่วม

2) บูรณาการการพัฒนาการจัดทาระบบ
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ และสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ที่
จาเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุน
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร บริการสุขภาพ
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 22)
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ
22
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุน
รพ.สต.
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
บริการสุขภาพ
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อปท.

การตั ด สิ น ใจ จั ด ท าแผนติ ด ตาม และ
ประเมินผล
3) กิจ กรรมด้า นการพัฒ นาสาธารณสุ ข อบต. ท.
มูลฐานในชุมชน
3.1) แจ้งแนวทางการดาเนินการ และ
งบประมาณใช้จ่ายเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
สุ ข ภาพ ให้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข เพื่ อ
จัดทาแผนงาน/ โครงการ เพื่อจัดทาเป็น
เทศบั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง 3
กิจกรรม ดังนี้
- การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
คนในหมู่บ้านและครอบครัว
- การแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณสุ ข ของ
หมู่บ้าน
- การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นโดย
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
3.2) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สขุ บัญญัติ
3.3) จัดกิจกรรมกลุ่มทางสังคมในท้องถิ่น
4) สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ พั ฒ นา อบต. ท.
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ของท้ อ งถิ่ น ตามแผนการด าเนิ น งาน
โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชน
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข/องค์กรอื่นๆ
ด้านสุขภาพ

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 ก.สธ. ถ่าย
โอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2545
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กรมสนับสนุน
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
บริการสุขภาพ
(สธ. ถ่ายโอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่
1 พ.ศ. 2545)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
กาลังคนด้านสุขภาพภาค
ประชาชน

แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
(สธ. ถ่ายโอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่
1 พ.ศ. 2545)

5) จัดทาและผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ ในการ อบต. ท.
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น โรคที่ติดต่อนาโดย
แมลง (ยุงลาย) อุบัติเหตุ (จราจร จมน้า
พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุในเด็ก ฯลฯ) โรค
ไม่ติดต่อ
5.1) สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของ
ประชาชนในพื้นที่
5.2) พัฒนาหอกระจายข่าว
5.3) ผลิตสื่อพื้นบ้านและท้องถิ่น
5.4) พัฒนาสื่อบุคคลในชุมชน
1) ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และกิจกรรมของ อสม.
2) สนับสนุนสวัสดิการแก่ อสม.

1.3 การแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก 1) ดาเนินการแก้ปัญหาน้าหนักเด็กต่า
อบต. ท.
น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
กว่าเกณฑ์โดยการสนับสนุนอาหาร (นม ไข่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รพ.สต.

อบต. ท. และ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
รพ.สต.
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พ.ศ.2554 (ข้อ 20, 22, 27 (5)(9))
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พ.ศ.2554 (ข้อ 12 (2))
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542สธ. ถ่าย

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
กรมอนามัย
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2) การชั่งน้าหนักเด็ก

1.4 การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 1) เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์
- ให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ก่อนมีคู่/ก่อนตั้งครรภ์

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่ 1 ปี
2545
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท0816.2/ว2747 ลว 4 กย.
2561 เรื่อง แนวทางการกาหนดให้มี
ตาแหน่ง นักโภชนาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
มาตรา50(7),
53(1),54(4)(7),56(1)(3)
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
รพ.สต.

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

16

ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน
- ให้ยาเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก
(FerroFolic)
2) จั ด ท า และพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง
มารดาตาย
- จั ดท าข้ อมู ล สุ ขภาพหญิ งตั้ งครรภ์ใ น
พื้นที่
- ประเมินและจัดการความเสี่ยง
รายบุคคล เช่น ค้นหาแม่ที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อปัญหาทางสังคมจิตใจและให้การ
ช่วยเหลือ
3) สนับสนุนการฝากท้องเร็ว
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการฝากท้องเร็ว
- ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เพื่อรับ
บริการฝากท้อง
- ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ครบ 12
สัปดาห์
- ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
- จัดทาทะเบียนหญิงตั้งครรภ์และส่งต่อ
หน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อรับบริการ
ตามมาตรฐาน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
อบต. ท. และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
รพ.สต.
มาตรา50, 53, 54(4), 56(1)(2)
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย
/
กรม
สุขภาพจิต

รพ.สต.

รพ.สต.

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
อบต. ท. และ 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
รพ.สต.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
อบต. ท. และ กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
รพ.สต.
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)

กรมอนามัย

รพ.สต.
รพ.สต.

4) สนับสนุนการฝากครรภ์
และการคลอดคุณภาพ
- ลดภาวะทารกคลอดก่อนกาหนด

รพ.สต.

- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ

กรมอนามัย
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อปท.

ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
- การจัดบริการสุขภาพแม่และเด็ก
โดยมีมาตรการป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
- ให้คาแนะนาทางวิชาการแก่ อปท.
ในการจัดซื้ออาหารเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์
ที่มีน้าหนักขึ้นน้อย
- จัดทาทะเบียนหญิงตั้งครรภ์
อบต. ท.
เพื่อการสนับสนุน
- สนับสนุนอาหารเสริม เช่น ไข่ นม
ฯลฯ แก่หญิงตั้งครรภ์ ที่มีน้าหนักน้อย อบต. ท.
- สนับสนุนพาหนะในการรับ-ส่งหญิง
ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ใน
อบต. ท.
สถานการณ์ที่ฉุกเฉิน/ในพื้นที่ห่างไกล,
ทุรกันดารและยากจน
- สนับสนุนที่พักรอคลอดกรณีพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร
อบต. ท.

5) สนับสนุนการดูแลมารดาและทารก
หลังคลอด
- การเยี่ยมมารดา 3 ครั้งตามเกณฑ์

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
รพ.สต.
รพ.สต.

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552(
มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว7508 ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
- ติดตามเยี่ยมหญิงหลังคลอดและทารก
อบต. ท. และ กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
- สนับสนุนนม ไข่ ในแม่ที่มีภาวะ
รพ.สต.
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
ทุพโภชนาการ
อบต. ท.
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ช่วยส่งต่อมารดาและทารกรายที่มี
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
ปัญหาสุขภาพหลังคลอดจากในชุมชนให้
อบต. ท. และ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ได้รับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุข
รพ.สต.
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
6) การส่ งเสริ ม สนับสนุ นและปกป้ องให้
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
เด็ กได้กิ นนมแม่ อย่ างเดี ย วถึ ง 6 เดื อ น
- พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกินนมแม่ต่อเนื่องเสริมอาหารตามวัย
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
- สนับสนุนสื่อ แผ่นพับและชุดความรู้
อบต. ท. และ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่หญิง
รพ.สต.
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ตั้งครรภ์และแม่หลังคลอดในชุมชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
- สนั บ สนุ น การจัดตั้ง กลุ่ มแม่ อาสาใน
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ ค าแนะน าแม่
อบต. ท. และ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
มื อ ใหม่ แ ละส่ ง ต่ อ แม่ ที่ มี ปั ญ หาในการ
รพ.สต.
- พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
เลี้ ยงลูกด้ว ยนมแม่ไปรับบริการที่ห น่ว ย
อาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
บริการสาธารณสุข
2560 (มาตรา 27)
- สนับสนุนการรวมกลุ่ม/จัดตั้งกองทุน
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม รายได้ แ ก่ แ ม่ ข ณะลา อบต. ท.
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
คลอด
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
- สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง มุ ม นมแม่ ใ น
56(1)(3))
สถานที่ร าชการและสถานประกอบการ
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ของรัฐในชุมชน
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

- เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามการส่ ง เสริ ม
การตลาดอาหารส าหรั บ ทารกและเด็ ก
เล็ กในสถานบริการสาธารณสุ ข ร้านค้ า
และสถานประกอบการ ในชุ ม ชนตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารส าหรั บ ทารก
และเด็กเล็ก
- การควบคุ ม การประกอบกิ จ การ
ให้ บ ริ ก ารเลี้ ย งและดู แ ลเด็ ก ที่ บ้ า นของ อบต. ท.
ผู้รับบริการ
7) การเฝ้ าระวังและการดูแลช่ว ยเหลื อ
ทางสังคมจิตใจในแม่กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพจิต เช่น แม่วัยรุ่น แม่ยากจน แม่
ซึมเศร้า แม่ที่ติดสุราและสารเสพติดหรือ
แม่ที่ได้รับการคัดกรองทางสุขภาพจิตแล้ว
พบว่ามีความเสี่ยง
8) ส่ งต่ อหน่ ว ยงานที่เ ชี่ยวชาญกรณีแ ม่
และเด็ ก มี ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพยุ่ ง ยาก
ซับซ้อน
9) ให้ความรู้เรื่องทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผู้ปกครองครู ศพด.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552(
อบต. ท. และ มาตรา 67(6))
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
รพ.สต.
กิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘ (ออกตามความในมาตรา ๓๑
แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)

รพ.สต.

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

กรม
สุขภาพจิต

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต
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๑0) การเข้าถึงบริการการให้บริการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก

11) สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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แนวทางการปฏิบัติงาน

12) ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ในศูนย์เด็กเล็ก

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
(รพ.สต. ให้
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ความรู้
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
อบต. ท.
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
สนับสนุน
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณ)
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 (มาตรา
16(10))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรม
สุขภาพจิต
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
13) ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กปกติและเด็ก
กลุ่มเสี่ยง

14) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น เช่ น
พัฒนาการเด็กความฉลาดทางสติปัญญา
และอารมณ์การสร้างวินัยเชิงบวกฯลฯ

1.5 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก ๑) ส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนา
กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน
ตามมาตรฐานโรงเรี ยนส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
/โรงเรีย นรอบรู้ด้านสุขภาพ/การพัฒ นา
และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นโภชนาการ
ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
เพศวิถีศึกษา และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม/
คุณ ภาพน้ าบริ โ ภคในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด

อบต. ท. และ - พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
รพ.สต.
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3)(๕)(๖))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต

กรมอนามัย
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

อบต. เทศบาล รวมถึงสถานศึกษาสังกัด
อปท. ในโครงการตามพระราชดาริ
2) การประเมิ น สุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ด้ า น
สุขอนามัย (ความสะอาดร่างกาย ผิวหนัง
ศีร ษะ ปลอดเหา ภายใต้การมีส่ ว นร่ว ม
ของผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชน)

รพ.สต.

3) การเฝ้าระวัง คัดกรองภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ เ หล็ ก และดู แ ลรั ก ษา
ต่อเนื่องในรายผิดปกติ

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545(ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545(ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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4) การเฝ้าระวังและคัดกรองสายตา ด้วย
ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ส า ย ต า เ ด็ ก
ประถมศึ ก ษา และส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นที่ พ บ
ความผิดปกติไปสถานพยาบาล สธ. เพื่อ
รับการรักษาและช่วยเหลือแก้ไข รวมถึง
การสนับสนุนแว่นสายตา

5) การเฝ้ าระวังและคัดกรองการได้ยิ น
และส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นที่ ต รวจพบความ
ผิ ด ปกติ ก ารได้ ยิ น ไปสถานพยาบาลสธ.
เพื่อรับการรักษาและช่วยเหลือแก้ไข

6) การสนั บ สนุน ยาเม็ ดเสริ มธาตุ เหล็ ก
เพื่ อ ป้ อ งกั น โลหิ ต จางจากการขาดธาตุ
เหล็ก

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
กรมอนามัย
รพ.สต.
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545(ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
อบต. ท. และ - ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
กรมอนามัย
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
รพ.สต.
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
รพ.สต.
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
กรมอนามัย
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
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7) การติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
นักเรียนด้วยสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ
ด้ ว ยตนเองส าหรั บ นั ก เรี ย น และสมุ ด
บันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร.14)
ประมวลผล เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
เด็กวัยเรียน

8) การบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพ
และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการ
กากับติดตาม วางแผน และแก้ไขปัญหา
สุขภาพเด็กวัยเรียน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
อบต. ท. และ - ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
รพ.สต.
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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อปท.

9) การปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๐ ภายใต้ อบต. ท.
พ.ร.บ.การป้ องกันและแก้ไ ขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕5๙ ซึ่งระบุว่า
“ให้ ร าชการส่ ว นท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ดาเนิ น การให้ วั ย รุ่ นในเขตราชการส่ ว น
ท้องถิ่นได้รับสิทธิตามมาตรา ๕ (วัยรุ่นมี
สิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการ
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ ได้ รั บ การรั ก ษา
ความลับและความเป็นส่วนตัว ได้ รับการ
จัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่
ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ และได้ รั บ สิ ท ธิ อื่ น ใดที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ อ ย่ า งถู กต้ อง ครบถ้ว น และเพีย งพอ)
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕5๙ (มาตรา
10)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

ระหว่างที่กฎกระทรวงยังไม่เรียบร้อยนี้
ราชการส่ว นท้องถิ่นสามารถดาเนินการ
ภายใต้ พ.ร.บ. กระจายอ านาจฯ พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยมีแนวปฏิบัติ คือ
9.1) ท้ อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง คณะท างาน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่
9.2) ท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรใน
การดาเนินงาน โดยมีแผนพัฒนาเทศบาล/
อบต. และจั ดทาข้ อบัญญัติง บประมาณ
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ควรมี เ รื่ อ ง การให้ บ ริ ก ารอนามั ย การ
เจริญพันธุ์ การช่วยเหลือแบบครบวงจร
การส่ ง ต่ อ และการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ข่าวสารด้า นอนามั ยการเจริญ พันธุ์ และ
สวัสดิการสังคม
9.3) ท้ อ งถิ่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
กลุ่ มวัย เรี ย นและวัยรุ่น ที่ครอบคลุ มมิติ
ด้ า นสาธารณสุ ข การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ
สั ง คม ภาวะความเปราะบาง และ
สวัสดิการสังคม
9.4) ท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการระบุ
ปัญหาลงในแผนชุมชน โดยคนในชุมชนมี
ส่วนร่วม
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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9. 5) สร้ า งเค รื อ ข่ า ยผ่ า นทา ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่น
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ
9 . 6 ) ท้ อ ง ถิ่ น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของศั ก ยภาพ
การด าเนิ น งานของภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้อง
9.7) ท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น ให้ มี เ วที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การทางาน
10) พัฒนา/ควบคุมมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารสาหรับโรงอาหาร และมาตรฐาน
คุณภาพน้าดื่มในโรงเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในสังกัด
อบต./เทศบาล

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 38, 39, 40)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

29

ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
11) สร้างพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
และสร้างสรรค์สาหรับเยาวชนให้มี
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
(อบต. ท. หลัก เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรฐานด้านความปลอดภัย
รพ.สต.สนับสนุน) (มาตรา 67(6))
- สนับสนุนและส่งเสริมการทา
กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาพ
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
และแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กและเยาวชน
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
ในโรงเรียนและชุมชน
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
12) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร อบต. ท.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรม
ที่จาเป็นในการดาเนินงานส่งเสริมและ
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพจิต
ป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยเรียนและ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
เยาวชน
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

30

ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน
13) สารวจและจัดทาฐานข้อมูล
พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน

14) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เช่น บุคลากรสาธารณสุข ครู ให้มีความรู้
และทักษะที่จาเป็น เช่น
- พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา
และอารมณ์
- การสร้างวินัยเชิงบวก
- โรคที่ส่งผลต่อการเรียน
- การใฝ่การเรียนรู้
- การสื่อสารกับลูกวัยรุ่น
- การคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพ ฯลฯ
15) เฝ้าระวังคัดกรอง/ประเมินปัญหา
พฤติกรรมอารมณ์และการเรียนฯลฯเด็ก

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552(
มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552(
มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กลุ่มเสี่ยงและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
และติดตามผล

16) ส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีที่
มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน
17) สนับสนุนวัสดุ
อบต. ท.
- โฆษณาและเผยแพร่
- เวชภัณฑ์
1.6 ส่ งเสริ มสุ ขภาพกลุ่ มวั ย ๑) การเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมด้วยการ
ทางาน
ส่งเสริม/สนับสนุนให้สตรีตรวจเต้านมด้วย
ตนเองเป็นประจา

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
(สธ. ถ่ายโอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่ 1
ปี 2545 (มาตรา 16(10))

อบต. ท. และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
รพ.สต.
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรม
สุขภาพจิต
* (กรม
อนามัย)
ตามแผน
กระจาย
อานาจ ๑
กรมอนามัย
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อปท.

2) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและ
ประเมินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
วัยทางาน

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกระบบสาธารณสุขให้มีความรู้
และทักษะที่จาเป็นเช่น
- การคัดกรอง/การประเมินปัญหา
สุขภาพกาย/จิต ความเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)
- การให้คาปรึกษา
- การจัดการความเครียด
- การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- การสร้างแรงจูงใจเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ฯลฯ
4) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่ อบต. ท.
จาเป็นในการดาเนินงานส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยทางาน

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
กรม
รพ.สต.
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพจิต/
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กรมอนามัย
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรม
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพจิต/
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กรมควบคุม
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร โรค/กรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
อนามัย
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ

กรม
สุขภาพจิต
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

5) เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
ประเมินความรอบรู้สุขภาพ/เฝ้าระวังคัด
กรอง/ประเมินปัญหาสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
วัยทางานโดยเฉพาะผู้มีปัญหาโรคเรื้อรังผู้
ที่เสี่ยงต่อการติดสุรา/ยาเสพติดผู้ที่มี
ปัญหาในครอบครัวผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย เป็นต้น และให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้น

6) ส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน
7) วิเคราะห์สภาพปัญหาที่สาคัญของคน
วัยทางานในพื้นที่และจัดทาโครงการเพื่อ
ดาเนินการช่วยเหลือ

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
อบต. ท. และ - ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
รพ.สต.
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรม
สุขภาพจิต/
กรมอนามัย

กรม
สุขภาพจิต
กรม
สุขภาพจิต
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8) สนับสนุนวัสดุ
- โฆษณาและเผยแพร่
- เวชภัณฑ์
1.7 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม 1) สนับสนุนให้จัดกิจกรรมสุข 5 มิติ
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อป้องกันพลัด
ตกหกล้ม ในชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียน
ผู้สูงอายุในชุมชน

2) ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว

3) เฝ้าระวัง คัดกรองค้นหาประเมิน
ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุเช่น ADL

อปท.

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
(สธ. ถ่ายโอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่ 1
ปี 2545)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมอนามัย

กรม
สุขภาพจิต/
กรมควบคุม
โรค

กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต/
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geriatric หกล้ม ความเครียดซึมเศร้า
สมองเสื่อมเป็นต้นและให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้น

4) จัดให้มีบริการการดูแลช่วยเหลือทาง
สังคมจิตใจแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ทางด้านสังคม จิตใจและญาติ

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร แพทย์/กรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
อนามัย/กรม
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ควบคุมโรค
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2559
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรม
รพ.สต.
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพจิต
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
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อปท.

5) ส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในกรณีที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเช่น
- การคัดกรอง/การประเมินปัญหา
สุขภาพกาย/จิต
- การให้คาปรึกษา
- การจัดการความเครียด
- การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- การจัดกิจกรรมสุข 5 มิติ
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
7) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่ อบต. ท.
จาเป็นในการดาเนินงานส่งเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพในวัยสูงอายุ

๘) สนับสนุนวัสดุ
- โฆษณาและเผยแพร่

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
(สธ. ถ่ายโอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่ 1
ปี 2545)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรม
สุขภาพจิต
กรม
สุขภาพจิต

กรม
สุขภาพจิต

กรมอนามัย
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9) มาตรการส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และ
สร้างความเข็มแข็งให้กับผู้สูงอายุในระดับ
ท้องถิ่น เช่น ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

10) สนั บ สนุ น มาตรการระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดย
การ
- มอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ
ต้นแบบด้านสุขภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาคลัง
ปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน
- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ ภู มิ
ปัญญาผู้สูงอายุสู่เวทีระดับต่างๆ
- ส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ เข้ าถึ งระบบ
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ เช่น www.
ส านั ก อนามั ย ผู้ สู ง อายุ /กรมอนามั ย ,
www.ส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ /การประเมิ น
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มด้วยตนเอง

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
กรมอนามัย
รพ.สต.
2545 2564)
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/กรมควบคุม
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
โรค
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
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11) สนับสนุนมาตรฐานการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
Age-Friendly Cities เช่น ทีอ่ ยู่อาศัย
มาตรฐานส้วมสาหรับผู้สูงอายุทางลาด
บันได ราวจับ
12) ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร จั ด
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ของ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ AgeFriendly Cities เช่ น มา ตรฐ านส้ ว ม
ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ทางลาด บันได ราวจั บ
สถานที่สาธารณะ
13) มาตรการหลั กประกันด้านสุ ขภาพ
เช่น โครงการฟันเทียมพระราชทาน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมอนามัย
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
/กรมการ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
แพทย์
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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14) มาตรการด้านครอบครัวและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ
- การจั ดทาระบบการวางแผนการ
ด าเนิ น งานด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนในกรณี เกิ ด ภั ย พิ บั ติ
เช่น น้าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็นต้น

15) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและ
การดูแ ลผู้ สู งอายุระยะยาวต าบล Long
Term Care ในชุมชน
- สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมบุคล
การด้ า นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ เช่ น Care

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมอนามัย
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
(อบต. ท. หลัก หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
รพ.สต.สนับสนุน) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมอนามัย
รพ.สต.
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

40

ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน
Manager ,Caregiver, นั ก บริ บ าลชุ ม ชน
(นักบริบาลท้องถิ่น)
- การจัดทากิจกรรมวางแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล
(Care plan) /บริการสุขภาพไร้รอยต่อ
แบบองค์รวมที่บ้านและในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุให้เกิดการดูแลกันเองระหว่าง
ผู้สูงอายุ
16)การควบคุมการประกอบกิจการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ของ
ผู้รับบริการ

17) สนั บสนุ นส่ งเสริมให้ มีการประเมิน
และคัดกรองสุขภาพกายและจิตเบื้องต้น
พร้อมมีการบันทึกข้อมูลวางแผนเฝ้าระวัง
ผู้สูงอายุในชุมชน

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557)
และประกาศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
- (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายให้แก่นักบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....

รพ.สต.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2558 (มาตรา 31 พ.ร.บ.การสาธารณสุข
2535)
- คาแนะนาคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. 2553
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

กรมอนามัย

กรมอนามัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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18) สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมการส่งเสริม
สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น ภาวะสมองเสื่ อ มใน
ผู้ สู ง อ า ยุ ผ่ า น ก ล ไก ช ม ร ม ผู้ สู ง อ า ยุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

19) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนา
ทักษะกาย ใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง

1) จัดทาโครงการ กิจกรรมการส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มวัย

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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อปท.

1.8 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ1
(หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อจาก
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
เป็นกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ)
2) สนั บ สนุ น สถานที่ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การท า
กิจกรรมทางกาย ในแผนเทศบัญญัติและ
แผนระยะ 4 ปี

3) สร้างและพัฒนาสถานที่ที่เอื้อต่อการมี อบต. ท.
กิจกรรมทางกาย

4) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ แกนนา
ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

1การเคลื่อนไหวร่างกาย

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7),
56(1)(3))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 68(4))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 54(9))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 68(4))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 54(9))
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

ซึ่งถ้าได้กระทาอย่างสม่าเสมอจะเป็นพฤติกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพ และมีผลต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อทั้งหลาย
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

5) สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น อบต. ท.
หรื อ ชุ ม ชนได้ ท าโครงการที่ ส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกาย

6) ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้กับ
ประชาชนและมี ก ลไกให้ ชุ ม ชนในการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

7) ศึ ก ษาการท ารู ป แบบการมี กิ จ กรรม
ทางกายที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
8) เฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทาง
กายของประชาชนในพื้นที่

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
กรมอนามัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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9) สนับสนุนวัสดุ
- โฆษณาและเผยแพร่
10 ) สนั บ สนุ นก า รมี ส่ ว น ร่ ว มข อ ง
เครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ

1.9 การส่งเสริมสุขภาพจิต

การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความ
ผิดปกติทางจิต การให้บริการด้าน
สุขภาพจิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
1.10 การจัดกิจการซึ่งจาเป็น 1) จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุม
เพื่อการสาธารณสุข
โรคและภัยสุขภาพ เช่น โรคติดต่อนาโดย
แมลง (ยุงลาย) ทุกสัปดาห์แรกของเดือน
ตลอดทั้งปี (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)

อปท.

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
*(กรมอนามัย)
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 สธ. ถ่าย
ตามแผน
โอนภารกิจแล้วตามแผนฯ ฉบับที่ 1 ปี
กระจาย
2545
อานาจ ๑
อบต. ท. และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. กรมอนามัย
รพ.สต.
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (หมวด 2)
กรม
รพ.สต.
สุขภาพจิต
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
รพ.สต.
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4),53(1),54(7), 56(3))

กรมควบคุม
โรค/
กรมอนามัย
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อปท.

ได้ แ ก่ กิ จ กรรมดั ง นี้ big cleaning day,
ทาลายแหล่ งเพาะพันธุ์ยุ งในชุมชนและ
สถานที่สาธารณะ
๒) จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ
(จราจร จมน้า พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุใน
เด็ก ฯลฯ)

1.11 การส่ งเสริ มสนั บสนุ น 1) สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการ อบต. ท.
ชุ ม ช น เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ ก า ร จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเชิงรุก
จัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ
เชิงรุก

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

- พ.ร.บ. พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(มาตรา 22)
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 (มาตรา
16(19)(30))
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
กรมควบคุม
รพ.สต.
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
โรค/
(มาตรา 50(4),53(1),54(7), 56(3))
กรมอนามัย
- พ.ร.บ. พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(มาตรา 22)
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 (มาตรา
16(19)(30))
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. กรมสนับสนุน
2545 (ประกาศคณะกรรมการ
บริการสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

2) สนั บ สนุ น งบประมาณให้ ก ลุ่ ม หรื อ อบต. ท.
องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่
ได้ดาเนิ นงาน ตามแผนงานหรือโครงการ
หรื อกิ จกรรมเพื่ อสร้ างเสริ มสุ ขภาพการ
ป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนใน
พื้นที่

2. ภารกิจด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
2.1 เฝ้าระวังโรค ป้องกัน
1) เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
และควบคุมโรคติดต่อ
หรื อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
สภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด
ระดับตาบล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รพ.สต.

พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (มาตรา
19(4))

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมควบคุม
โรค
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

2) การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ เช่ น
ไข้เ ลื อดออก (มติส านพลั ง ปราบยุง ลาย
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน) และการกาจัดโรคไข้
มาลาเรีย
- อปท. ออกข้อบัญญัติในการป้องกัน อบต. ท.
ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ

3 ) ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
2.2 ป้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ 1) สนั บ สนุ น การดาเนิน งานสร้า งเสริ ม
โรคติดต่อในท้องถิ่น
ภูมิคุ้มกันโรค ตามแนวทางที่กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข กาหนด

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 29, 44, 43)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 54(7),
56(1)(3))
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (มาตรา
19)

อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
ระบุภารกิจ/หน่วยงานส่วนกลางที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค
กรมควบคุม
โรค
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อปท.

2) จัดประชาคมโรคติดต่อในท้องถิ่น เพื่อ อบต. ท.
กาหนดมาตรการทางสังคมในท้องถิ่น

3) ออกข้อบั ญญัติท้อ งถิ่นเพื่อสนับสนุ น อบต. ท.
การควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ

4) จัดทาแผนงานควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อในท้องถิ่น

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 20, 29, 32, 35)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3), 71)
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 60)
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ.สภาตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค
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5) เฝ้าระวังโรค
5.1) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่แพร่เชื้อ
มาลาเรีย
- ค้นหาผู้ป่วยโดยเจาะเลือด
ประชากรกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านที่มีการแพร่
เชื้อ (2 ครั้ง/ปี ก่อนและระหว่างฤดูแพร่
เชื้อ
- มาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ (กรณี
จานวนผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ไม่ลด)
5.2) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรับ
5.2.1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ให้บริการตรวจรักษาและสอบสวนผู้ป่วย
ทุกราย
5.2.2) สนับสนุนการจัดตั้งมาลาเรีย
คลินิกชุมชนและมาลาเรียคลินิกชุมชน
ชายแดน เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคไข้
มาลาเรียได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

รพ.สต.

รพ.สต.
รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร กรมควบคุม
อบต. ท. และ ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
โรค
รพ.สต.
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

5.3) มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย
(มาตรการ 1-3-7)

กรมควบคุม
โรค
กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค
รพ.สต.

ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

50

ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

5.3.1) แจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลง
ในระบบรายงานมาลาเรียออนไลน์หรือ
ระบบรายงานปกติ ภายใน 1 วัน
5.3.2) สอบสวนผู้ปว่ ยโรคไข้มาลาเรีย
เฉพาะราย ภายใน 3 วัน เพื่อระบุแหล่ง
แพร่เชื้อ
5.3.3) ดาเนินการควบคุมโรคในแหล่ง
แพร่เชื้อ ภายใน 7 วัน

6) การรักษา
- ให้คาแนะนาการรับประทานยาให้
ครบตามชนิดของเชื้อมาลาเรียที่ตรวจพบ
และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยทุกราย
2.3 การควบคุ ม ป้ อ งกั น 1) จัดหาเคมีภัณฑ์ในการควบคุมยุงพาหะ อบต. ท.
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะ เช่ น สารเคมี ก าจั ด ยุ ง พาหะ สารทา
นาโรค
ป้ อ งกั น ยุ ง ฯลฯ และอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น
สาหรับการป้องกัน ตามปัญหาของพื้นที่

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

รพ.สต.

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
รพ.สต.
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 26)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค
กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค
กรมควบคุม
โรค/กรม
อนามัย
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แนวทางการปฏิบัติงาน

2) พ่นสารเคมีกาจัดยุง

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1) และ 56(1))
- มาตรการ WHO
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รพ.สต.
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 26)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ
ราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1) และ 56(1))

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค
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แนวทางการปฏิบัติงาน
3) สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

4) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจห้ามผู้
หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุราคาญในที่ทาง
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน
5) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ระงับเหตุราคาญ
ภายในเวลาอันสมควร

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรมควบคุม
รพ.สต.
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
โรค
2560 (มาตรา 26)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ
ราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1) และ 56(1))
อบต. ท.
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 26)
อบต. ท.

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 28)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กาหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุ
ราคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
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2.4 การควบคุม ป้องกันโรค
จากสัตว์ที่เป็ นโรคติดต่ออัน
อ า จ เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ
ประชาชน (เช่น โรคพิษสุนัข
บ้า (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก
ชนิด) ไข้หวัดนก เป็นต้น)

แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

1) ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ก าหนดพื้ น ที่ อบต. ท.
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
โดยห้ า มเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ บ างชนิ ด
เด็ดขาด หรื อ กาหนดจานวน ให้ เลี้ ย ง
หรือกาหนดให้อยู่ภายใต้มาตรการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
2) ตรวจตราพื้นที่ และให้คาแนะนา หาก อบต. ท.
พบสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้กักสัตว์ได้
30 วัน ถ้าจะเกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือ
สัตว์อื่นให้ขายหรือขายทอดตลาด เงินที่
ได้ เ มื่ อ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยแล้ ว ให้ เ ก็ บ รั ก ษาไว้
แทน กรณีที่สัตว์เป็นโรคติดต่อ มีอานาจ
ทาลายจัดการตามที่เห็นสมควรได้
3) การสารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง อบต. ท.
(สุนัขและแมว)

4) ให้คาแนะนาในการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ต่อประชาชนให้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 29)
- คาแนะนาคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์
เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า และเหตุราคาญ พ.ศ. 2561
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 30)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท
0810.5/ว0994 ลงวันที่ 24 ก.พ.
2560 เรื่อง โครงการคนปลอดโรค สุนัข
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 44)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

5) ทาลายหรือจัดการสัตว์ที่เป็น
โรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน
6) จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์

อบต. ท.
อบต. ท.

7) ดาเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 30)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
กรมอนามัย
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1))
- พ.ร.บ. โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า พ.ศ. 2535
(มาตรา 17)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท. 0810.5/ว0120ลงวันที่ 12 ม.ค.
2560 เรื่ อ ง แนวทางการด าเนิ น งาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
กรมอนามัย
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(3))
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แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

8) ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทา
ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขแจ้ งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อ ไปโดยไม่ ชัก ช้ า และให้ เ จ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ตรวจพบเหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
2.5 การควบคุ ม การเลี้ ย ง 1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดพื้นที่ที่ อบต. ท.
หรือปล่อยสัตว์
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
โดยห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด
เด็ดขาด หรือกาหนดจานวนให้เลี้ยง หรือ

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(4), 53(1), 56(1)
- พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
(มาตรา 17)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท. 0810.5/ว0120ลงวันที่ 12 ม.ค.
2560 เรื่ อ ง แนวทางการด าเนิ น งาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 46)

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 29)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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กาหนดให้อยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง
2) ตรวจตราพื้นที่ และให้คาแนะนา หาก
พบสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของให้กักสัตว์
อย่างน้อย 30 วัน ถ้าจะเกิดอันตรายแก่
สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นให้ขายหรือขาย
ทอดตลาด เงินที่ได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ กรณีที่สัตว์เป็น
โรคติดต่อ มีอานาจทาลายจัดการตามที่
เห็นสมควรได้
3) ให้คาแนะนาในการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์แก่ประชาชนให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
4) ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทา
ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขแจ้ งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อ ไปโดยไม่ ชัก ช้ า และให้ เ จ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ตรวจพบเหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 44, มาตรา 30)

กรมอนามัย

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 44)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 46)

กรมอนามัย
กรมอนามัย
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อปท.

2 . 6 ก า ร ค ว บ คุ ม ต ล า ด
สถานที่จาหน่ายอาหาร และ
สถานที่ ส ะสมอาหารให้ ถู ก
สุขลักษณะ

1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมการ
ประกอบกิจการตลาดสถานที่จาหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร
2) ให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาต/
ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

อบต. ท.

3) การควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ
ประเมินตลาด และแนะนาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง/ข้อบัญญัติท้องถิ่น หากเห็น
ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
และจาเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้ออก
คาสั่งทางปกครองให้กระทาการใดๆ เพื่อ
แก้ไขหรือระงับเหตุได้
4) ให้คาแนะนาทางวิชาการแก่ผู้
ประกอบกิจการในการประกอบกิจการ
ตลาด สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารให้ถูกสุขลักษณะตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
5) ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทา
ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 35, 37, 40)
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 55)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 44,46)

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
รพ.สต.
2560 (มาตรา 44(3))

กรมอนามัย

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
รพ.สต.
2560 (มาตรา 46)

กรมอนามัย
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อปท.

เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อ ไปโดยไม่ ชัก ช้ า และให้ เ จ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ตรวจพบเหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
๒.7 การควบคุมสุขลักษณะ 1) เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาอนุญาต อบต. ท.
การจาหน่ายอาหารในที่หรือ ให้ มี ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในที่ ห รื อ ทาง
ทางสาธารณะ
สาธารณะ รวมถึ ง การออกประกาศ
กาหนดบริเวณที่ห้ามขาย/ซื้อสินค้า ห้าม
จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ห รื อ
ก าหนดเวลา หรื อ ก าหนดสิ น ค้ า โดยวิ ธี
จาหน่าย หรือกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจาหน่าย
2) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนด
อบต. ท.
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะใช้ควบคุมดูแล
การประกอบกิจการ การจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ
3) ตรวจตราด้านสุ ขลักษณะ แนะนาให้
ปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ ด้ านสุ ขลั กษณะที่
ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง/ข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้ อ ง ถิ่ น ห า ก เ ห็ น ว่ า จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบอย่างร้ายแรงและจาเป็นต้อง
แก้ ไ ขโดยเร่ ง ด่ ว น ให้ อ อกค าสั่ ง ทาง

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 41,42)

กรมอนามัย

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 43)

กรมอนามัย

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 44, 46)

กรมอนามัย
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แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

ปกครองให้ กระทาการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือ
ระงับเหตุได้
4) ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทา
ใดๆที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อ ไปโดยไม่ ชัก ช้ า และให้ เ จ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ตรวจพบเหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1) ควบคุมคุณภาพน้าสะอาด
อบต. ท.

2) ควบคุมคุณภาพการผลิตน้าประปา

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 46)

- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(มาตรา 51(1))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 23(1), 68(1))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 51(1))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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3) เฝ้าระวังคุณภาพ

2.9 การจัดการเหตุราคาญ

อปท.

อบต. ท.

4) ให้คาปรึกษา/คาแนะนาทางวิชาการ
1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าพบเป็นเหตุ อบต. ท.
ราคาญ แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข หากไม่
แก้ ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ ตาม ให้ อ อกค าสั่ ง เป็ น
หนั งสื อ ให้ ผู้ ก่อเหตุ ราคาญนั้น ระงับเหตุ
ภายในเวลาอั น สมควรตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
คาสั่ง
2) ป้องกัน ควบคุม และระงับเหตุราคาญ อบต. ท.
3) ให้คาปรึกษา/คาแนะนาทางวิชาการ
ในการจัดการเหตุราคาญแก่ประชาชน
และผู้ประกอบกิจการ

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

รพ.สต.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 23(10), มาตรา 68(1))
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 51(1))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 23(10), มาตรา 68(1))
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 25, 27, 28)

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 26,27,28/1)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รพ.สต.
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 44(3))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
กรมอนามัย
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อปท.

4) การประกาศกาหนดพื้นที่ควบคุมเหตุ
ราคาญ

อบต. ท.

2.10 การควบคุม ดูแลและ 1) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดกิจการ อบต. ท.
จัดการกิจการที่เป็นอันตราย ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่
ต่อสุขภาพ
ต้องมีการควบคุมในพื้นที่ และกาหนด
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขทั่วไปให้ผู้ประกอบ
กิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่และมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ตู้น้าดื่ม
หยอดเหรียญ/ประปา การผลิตอาหารเพื่อ
จาหน่าย สระว่ายน้า เป็นต้น

2) ให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาต/
ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 28/1)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ.
2560
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 32)
- กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2558
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 54,56)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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อปท.

3) กาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับ
อนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้
4) ควบคุม กากับดูแล ตรวจตราด้าน
สุขลักษณะ และแนะนาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง/ข้อบัญญัติท้องถิ่น หากเห็น
ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง
และจาเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้ออก
คาสั่งทางปกครองให้กระทาการใดๆ เพื่อ
แก้ไขหรือระงับเหตุได้
5) ให้คาปรึกษา/คาแนะนาทางวิชาการ
ในการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบกิจการให้ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น

อบต. ท.

2.11 การควบคุมผลิตภัณฑ์ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยเจ้ า พนั ก งาน
ยาสูบ
เจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 33)

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
รพ.สต.
2560 (มาตรา 44, 46)

กรมอนามัย

อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
รพ.สต.
2560 (มาตรา 44 (3))

กรมอนามัย

อบต. ท. และ - พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.
2560 (หมวด 6 ม. 47 – 52)
รพ.สต.
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติการ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560

กรมควบคุม
โรค
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อปท.

2.12 การควบคุมเครื่องดื่ม 1) การบังคับใช้กฎหมาย โดยประกาศสานัก
แอลกอฮอล์
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่ อปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
2) มีบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่
2.13 สุขลักษณะของอาคาร 1) ตรวจ ควบคุม กากับดูแล สุขลักษณะ อบต. ท.
ของอาคาร ถ้าเห็นว่าชารุดทรุดโทรมหรือ
มีสัมภาระสะสมไว้มากเกินสมควร ไม่
เป็นไปตามหลักสุขลักษณะของการพัก
อาศัยให้ออกคาสั่งทางปกครองแก่
เจ้าของ/ผู้ครอบครองย้ายหรือจัดสิ่งของ
ใหม่ได้ หากไม่ปฏิบัติให้เข้าไปดาเนินการ
แทนโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้
2) ตรวจตรามิให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารยอมหรือจัดให้อาคารมี
คนอยู่เกินจานวนที่กาหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงฯ

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. กรมควบคุม
รพ.สต.
2551 (มาตรา 4)
โรค
อบต. ท. และ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
รพ.สต.
2551 (มาตรา 16, 19)

กรมควบคุม
โรค

- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 21 – 23)
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรมอนามัย

อบต. ท. และ - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
รพ.สต.
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 24)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่
7/2538 เรื่องกาหนดจานวนคนต่อ
จานวนพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงาน
ก่อสร้างที่ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป

กรมอนามัย
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3) ให้คาปรึกษา/คาแนะนาทางวิชาการ
ในการควบคุมดูแลสุขลักษณะของอาคาร
แก่ประชาชน

๒.14 การจั ด การมู ล ฝอย 1) ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การ
และสิ่งปฏิกูล
รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน
การเก็บ ขน และกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรมอนามัย
รพ.สต.
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 44 (3))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท.
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กรมอนามัย
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (มาตรา 20)
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ (ฉ.๒) (หมวด 3/1)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
รพ.สต.
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 44, 46)

2) ตรวจตราพื้นที่ ให้คาแนะนาให้เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ ด้ านสุ ขลั กษณะที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง/ข้อบัญญัติท้องถิ่น หากเห็นว่า
จะก่ อให้ เกิ ดผลกระทบอย่ างร้ ายแรงและ
จ าเป็ นต้ องแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้ ออกคาสั่ ง
ทางปกครองให้กระทาการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือ
ระงับเหตุได้
3) การดาเนินงานการจัดการมูลฝอยและ อบต. ท.
สิ่งปฏิกูล
4) ให้คาแนะนาทางวิชาการในการ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ประกอบ
กิจการและประชาชน

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 (มาตรา 18)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
รพ.สต.
2560 (มาตรา 44 (3))

กรมอนามัย
กรมอนามัย
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5) ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข
ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทา
ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขแจ้ งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อ ไปโดยไม่ ชัก ช้ า และให้ เ จ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุ ข ซึ่ ง ตรวจพบเหตุ นั้ น แจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
2.15 การคุ้มครอง ดู แล เฝ้ า 1) ดาเนินงานเฝ้าระวัง ประเมินผล
ระวั ง ป้ อ งกั น ฟื้ น ฟู และ กระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บ า รุ ง รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร สื่อสารและเตือนภัยผลกระทบที่เกิดขึ้น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรืออาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
หรือการกระทาต่างๆ ในการดาเนินงาน
ป้องกัน แก้ไข หรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนใน
พื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ กรมอนามัย
ที่แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
รพ.สต.
2560 (มาตรา 46)

อบต. ท. และ - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
รพ.สต.
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50 (3), 54 (11))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67 (7))
- พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 (มาตรา 60, 62)
- พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 (มาตรา
17 (12)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย
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อปท.

๒.๑6 การส่งเสริมและรักษา 1) หากท้องที่ใดมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ร้ ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อนามั ยของประชาชนหรื ออาจก่ อให้ เกิ ด
ผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งชาติ
กาหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ
เพื่อดาเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
ได้ ซึ่งอาจเป็นมลพิษอากาศและเสียง มลพิษ
ทางน้า มลพิษอื่นและของเสียอันตราย อาทิ
จัดให้มีระบบบาบัดอากาศเสีย น้าเสีย หรือ
ระบบกาจัดของเสีย
2 . 1 7 ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและ อบต. ท.
สะอาดในที่ ส าธารณะและ สถานสาธารณะ
สถานสาธารณะ
๒.18 การจัดให้มีมาตรฐาน จั ด ให้ มี ม าตรฐานในการบริ ห ารและ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการ และสภาพแวดล้ อ มในการท างานใน
ทางาน
หน่ ว ยงานของตนไม่ ต่ ากว่ า มาตรฐาน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานตามที่
พ.ร.บ.กาหนดไว้ อาทิ มีการกาหนดเป็น
นโยบายมีการจัดทาแผนงานงบประมาณ
ในการดาเนินการดูแลให้มีการใช้และสวม
ใส่ อุป กรณ์คุ้ มครองความปลอดภั ยส่ ว น
บุ ค คลที่ ไ ด้ ม าตรฐานเหมาะสมตาม

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
อบต. ท. และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
รพ.สต.
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 (มาตรา 59)

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 (หมวด 1)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
รพ.สต.
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2554 (มาตรา 8, 32 (3))
- พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)
กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค
กรมควบคุม
โรค
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

ลักษณะงานจัดให้มีการสารวจ/ตรวจสอบ
เพื่อ ประเมิน สภาพแวดล้ อ มที่ก่ อให้ เกิ ด
อันตราย

2.19 การป้ อ งกั น และลด 1) จัดให้มีกิจกรรมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเด็กจมน้า
อุบัติเหตุเด็กจมน้า รวมถึงการสร้างและ
ขยายเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ด าเนิ น งานการป้ อ งกั น การจมน้ า เช่ น
การสร้างทีมผู้ก่อการดีในการดาเนินงาน
การป้ อ งกั น การจมน้ า กิ จ กรรมรณรงค์
การสอนว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอด การสอน
CPR เป็นต้น
2) การส ารวจแหล่ ง น้ าเสี่ ย งและการ อบต. ท.
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เ วณแหล่ ง น้ าที่ มี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเด็กจมน้า

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552(
มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7)

กรมควบคุม
โรค

- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
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อปท.

3) จั ด หาอุ ป กรณ์ช่ ว ยคนจมน้ า บริเ วณ อบต. ท.
แหล่งน้าที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
จมน้า

4) การดาเนิ น การป้ อ งกั น เด็ก จมน้ าใน อบต. ท.
ศูนย์เด็กเล็ก

5) ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็ก

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7)
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 67(6))
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7)
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552(
มาตรา 67(6))

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค
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อปท.

2.20 การป้ อ งกั น และลด ๑) สารวจและจัดการปรับปรุงแก้ไขกาจัด อบต. ท.
อุบัติเหตุจราจร
จุดเสี่ยง จุดอันตรายที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
๒) จัดการปัญหาการบาดเจ็บจาก
การจราจรในระดับท้องถิ่น โดยการ
ทางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ในท้องถิ่น และขอการสนับสนุนไปยัง
หน่วยงานในระดับสูงกว่า ผ่านกลไกล
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.อปท.)
2.21 การเฝ้ าระวังป้ องกั น 1) การเฝ้าระวัง คัดกรองโรคไม่ติดต่อ
และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้อรัง เช่น เบาหวานและความดันโลหิต
เรื้อรัง
สูง เป็นต้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยง และติดตามและประเมินผลเป็น
ระยะ

อบต. ท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50(7), 53(1), 54(4)(7)
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
(2), (26), (30)
ระเบียบสานักนายกฯ ว่าด้วยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
หมวด 4 ข้อ 22

อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค
กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค
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2) ประเมินและวิเคราะห์ชุมชน
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่

3) สื่อสาร รณรงค์ ให้ความรู้ เพื่อสร้าง
ความตระหนักการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง
ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และประชาชน
ทั่วไป

4) จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ดี ลดความเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุม
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
โรค
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุม
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
โรค
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
อบต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุม
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
โรค
และ ท.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
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อปท.

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขให้มี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นเช่น
- การคัดกรอง/การประเมินปัญหา/
การให้คาปรึกษา
- การจัดการความเสี่ยง
- การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
การสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ฯลฯ
6) การสร้างและขยายชุมชนลดเสี่ยง ลด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

๒ . 2 2 ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ๑) สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
อบต. ท.
บรรเทาสาธารณภั ย ในเขต ฉุกเฉิน (สพฉ. : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
พื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามแผน แห่งชาติ) โดยเฉพาะ สพฉ. ๑๐

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 54(7))
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

อบต. ท. และ - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.สต.
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 (มาตรา 12, 17, 18, 21,
24)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมควบคุม
โรค

สานักโรคไม่
ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค

กรมควบคุม
โรค
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณ (สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านสารเคมีวัตถุอันตรายและ
ทั้งหมด ๑๘ ภัย
กัมมันตรังสี) ในสาธารณภัยขนาดเล็ก
(ระดับ ๑) ให้มีอานาจตามกฎหมายใน
การเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก
๒) เตรียมความพร้อมของหน่วยงานและ
ชุ ม ชนในการรองรั บ สาธารณภั ย ที่ อ าจ
เกิดขึ้นหรือภัยที่เกิดเหตุการณ์มาแล้วทั้ง
ด้านศักยภาพของคน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการสาธารณภัย
๓) จั ด หาสถานที่ ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ ม
เหมาะสมตามหลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ การ
อพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เข้าพักอาศัยชั่วคราว
2.23 การควบคุม ดูแล กากับ 1) ออกข้ อ บั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ดู แ ล ก ากั บ
สุ ส า น แ ล ะ ฌ า ป น ส ถ า น สุสานและฌาปนสถานภาคเอกชน
ภาคเอกชน
2) ออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน
ภาคเอกชน
3) การตรวจและการควบคุมมาตรฐาน
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจ
แล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้เป็นอานาจ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะมีคาสั่งให้
ดาเนินการแก้ไข
3. ภารกิจด้านการรักษาโรค

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

อบต. ท.

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 (มาตรา 12 (4), 17)

กรมควบคุม
โรค

อบต. ท.

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 (17, มาตรา 27 (1))

กรมควบคุม
โรค

อบต. ท.
อบต. ท.

พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา 11)
พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา 6)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒)
รพ.สต.
พ.ศ. ๒๕๕๐ (มาตรา 15 – 17)
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อปท.

3.1 การจั ด ให้ มี แ ละบ ารุ ง ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และ
สถานที่ ท าการพิ ทั ก ษ์ แ ละ รักษาคนเจ็บไข้ ในสังกัดเทศบาล
รักษาคนเจ็บไข้
3.2 การจั ด ให้ มี แ ละบ ารุ ง ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
โรงพยาบาล

ท.

3.1 ในกรณีที่มกี ารถ่ายโอน
สถานีอนามัย (51 แห่ง) ให้
อปท.
3.3 ให้บริการสาธารณสุข
(ในกรณีที่ อปท. ที่มีความ
พร้อม/มีสถานบริการ
สาธารณสุข)
3.4 การวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น

ดาเนินงานตามภารกิจ

ท.

จัดบริการสาธารณสุข

ท.

ท.

วินิจฉัยและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น
กิจกรรมค้นหาเจาะโลหิตตรวจใน
ห้องปฏิบัติการและจ่ายยาสาหรับโรค
มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น

4. ภารกิจด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
4.1 งานจายเงินสงเคราะห จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คน
เบี้ยยังชีพผู สูงอายุ คนพิการ พิการและผูป่วยเอดส์
และผู้ป่วยเอดส์

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 51 (6), 53 (1) 56 (1))
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 54 (5))
แผนกระจายอานาจและแผนปฏิบัติการฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ข้อ ๒.๔ แผน
ภารกิจด้านการสาธารณสุข
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 54 (7), 56 (3))
อบต. ท. และ - แผนกระจายอานาจและแผนปฏิบัติการ
รพ.สต.
ฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545 แผนภารกิจ
ด้านการสาธารณสุข
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

อบต. ท.

พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจฯ พ.ศ. 2542
(กระทรวง พม.ถ่ายโอนภารกิจแล้วตาม
แผนฯ ฉบับที่ 1 ปี 2545)
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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4.2 การฟื้นฟูความสามารถ 1) สนับสนุนและจัดหากายอุปกรณ์เทียม
ทางด้านร่างกาย
และกายอุปกรณ์เสริมให้แก่ผู้พิการ

2) ฝึกการใช้กายอุปกรณ์ กายภาพบาบัด
การออกกาลังกาย และอาชีวบาบัด
3) การฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น แพทย์แผน
ไทย เป็นต้น

4.3 การฟื้นฟูความสามารถ ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อ
ทางด้านจิตใจ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและอารมณ์

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
รพ.สต.
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(มาตรา 50 (7))
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
(มาตรา 26 (6))
- ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 (ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557)
5. ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค
5.1 การผลิ ต สื่ อ และหรื อ ผลิ ตสื่ อและ/หรื อเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์
เผย แพ ร่ ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ข้อมูล ข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น
ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นอาหาร การเลื อ กซื้ อ /เลื อ กใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม
และยา
อาหาร เครื่องสาอาง ยา ฯลฯ การรู้เท่า
ทัน โฆษณาเกินจริง เป็นเท็จ หลอกลวง
การดูแล รักษาสุขภาพเบื้องต้น การอ่าน
ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคช่ อ ง
ทางการร้ อ งเรี ย น เตื อ นภั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อันตราย เป็นต้น
5.2 การเสริ มสร้ างศั กยภาพ ๑) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ บ ริ โ ภคและ
ผู้ บ ริ โ ภคด้ านความรู้ ในการ เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม
บริโภคและเรียกร้องสิทธิอัน
ชอบธรรม

อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

สานักงาน
คณะกรรม
การอาหาร
และยา

สานักงาน
คณะกรรม
การอาหาร
และยา
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2) มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

3) เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อันตราย

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

สานักงาน
คณะกรรม
การอาหาร
และยา

สานักงาน
คณะกรรม
การอาหาร
และยา
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5.3 การสร้ า งและขยาย
เครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า น
สาธารณสุ ขของผู้ บ ริ โ ภคใน
ท้องถิ่น

แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

1) การสร้ า งและขยายเครื อ ข่ า ยการมี
ส่วนร่วมในงานคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น
เช่น ชมรมผู้ ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอย, ชมรมอาหารปลอดภัย ชมรม
ผู้ ป ระกอบการร้ า นช าปลอดภั ย ชมรม
แม่บ้านอาหารปลอดภัย ชมรม/เครือข่าย
OTOP/เครื อ ข่ า ย อย.น้ อ ย เครื อ ข่ า ย
คณะกรรมการชุมชนเฝ้าระวังด้านสุขภาพ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเขตเทศบาล/
อบต. เครื อ ข่ า ย อสม.เฝ้ า ระวั ง ด้ า น
สุ ขภาพ ชมรมคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคประจ า
เทศบาล ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กับผู้บริโภค
ชมรมผู้ ป ระกอบการ (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น
สุขภาพ เช่น น้าดื่ม) เป็นต้น
2) สนั บสนุน การรวมกลุ่ มของเครือข่าย อบต. ท.
ของภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การรับรู้สิทธิ ป้องกันการละเมิดสิทธิ และ
กระตุ้ น ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆปฏิ บั ติ ต าม
หน้าที่ตามกฎหมาย และมาตรฐาน
3) ให้คาปรึกษาแก่ภาคประชาชนในการ อบต. ท.
รวมกลุ่ม และขยายเครือข่าย

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
สานักงาน
รพ.สต.
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ คณะกรรม
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การอาหาร
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
และยา
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๑

พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 (มาตรา
16 (15,16))

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542 (มาตรา
16 (16))

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
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5.4 การตรวจสอบ ติดตาม
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสถานที่
จ าหน่ า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
พ.ร.บ. แต่ละประเภท

1) ตรวจสอบฉลาก ติ ด ตามคุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ (ยา
อาหาร เครื่ อ งส าอาง วั ต ถุ อั น ตราย
เครื่องมือแพทย์) ในสถานที่จาหน่าย เช่น
ตลาดร้านอาหารแผงลอยจาหน่ายอาหาร
ร้ า นขายของช า ร้ านสะดวกซื้ อ พ่ อค้ าเร่
เป็นต้น
2) ตรวจสารปนเปื้ อ นในอาหาร ใน
สถานที่จ าหน่ าย เช่น ตลาดร้านอาหาร
แผงลอยจาหน่ายอาหาร ร้านขายของชา
พ่อค้าเร่ เป็นต้น
3 ) ต ร ว จ ส า ร ป น เ ปื้ อ น ใ น ย า เ ช่ น
สารสเตี ย รอยด์ เป็ น ต้ น ในสถานที่
จาหน่าย
4) ตรวจสารปนเปื้อนในเครื่องสาอางใน
สถานที่จาหน่าย
5) ปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ในเขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมื องหรื อเทศบาลต าบล เฉพาะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร
ต ล า ด ที่ ห รื อ ท า ง ส า ธ า ร ณ ะ ต า ม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่ให้
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ข้อมูล (กรม)
อบต. ท. และ - พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522(มาตรา 43 (1)) สานักงาน
รพ.สต.
- พ.ร.บ. เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558(
คณะกรรม
มาตรา 47 (1))
การอาหาร
- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ
และยา
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๑ (มาตรา 54 (1,2))
- พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๙๑)
อบต. ท. และ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 (มาตรา 43
รพ.สต.
(2))
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.
- พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๙๑)
อบต. ท. และ พ.ร.บ. เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
รพ.สต.
(มาตรา 47 (2))
ท. และ รพ.สต. - พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 (มาตรา
๔๓)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
385 พ.ศ. 2560) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลต าบลนั้ นๆ แต่ ไม่ รวมถึ งสถานที่
ผลิต นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
ใบสาคัญการใช้ฉลากอาหาร
6) ปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
พนั ก งานเจ้ าหน้าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558ในเขตเทศบาล
นคร เทศบาลเมื อ งหรื อ เทศบาลต าบล
เฉพาะในสถานที่ ข ายเครื่ อ งส าอาง
สถานที่เก็บเครื่องสาอางที่อยู่ในเทศบาล
นครเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตาบลที่ตน
มีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิ ดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่ผลิต
เพื่ อ ขาย น าเข้ า เพื่ อ ขาย รั บ จ้ า งผลิ ต
เครื่องสาอาง
7) ปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
พนั ก งานเจ้ าหน้าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ
วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบั บ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะในเขตจังหวัดที่ตนมี
อานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

ท. และ รพ.สต. - พ.ร.บ.เครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
(มาตรา 47)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. เครื่องสาอาง พ.ศ.
2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

รพ.สต.

- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 54)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ อย. รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
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๘) ปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ.
๒๕๑๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.2 การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ

๑) การเสริมสร้างศักยภาพและสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

๒) การส่งเสริม สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขและองค์กรอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)
ท. และ รพ.สต - พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๙๑)
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานตามพ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ 20, 23,28 (5)(9))
อบต. ท. และ - ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาเทศบาล
- คาสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่
4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
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อปท.

สธ.
อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่) (ระดับพื้นที่)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล (กรม)

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ 20, 23,28 (5)(9))

ส่วนที่ 2 ภารกิจอ้างอิงตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่ผ่านมติ ครม. แล้ว
ตารางที่ 3 ภารกิจอ้างอิงตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่ผ่านมติ ครม. แล้ว
ภารกิจ
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

มติ ครม.

หมายเหตุ

อบต. ท. และ
รพ.สต.

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และ
สาธารณสุขชายแดน แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561 - 2573

กรมอนามัย

1. ภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ
1.1 การพัฒนาเครือข่าย
กาลังคนด้านสุขภาพภาค
ประชาชน

การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประชากร
ต่างด้าวและการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองแก่ประชากรต่างด้าว

๑.๒ การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย

อปท. กาหนดประเด็นและแนวทางการ
อบต. ท.
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทากาหนดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และเทศบัญญัติ
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

มติ ครม.

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีกิจกรรมทายกาย
2. ภารกิจด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
๒.๑ การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

การขับเคลื่อนประเด็นงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2560

กรมอนามัย

2.๒ การขั บ เคลื่ อ นงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี ปี2559 - 2568 (ผ่าน
มติ ครม. 21 มิถุนายน 2559)

๑) สนั บ สนุ น ก ระบว นการ คว บคุ ม โ ร ค
หนอนพยาธิ ใ นโรงเรี ย นและชุ ม ชนในพื้ น ที่
ระบาดของพยาธิ ใ บไม้ ตั บ สู ง และพื้ น ที่
โครงการพระราชดาริควบคุมโรคหนอนพยาธิ

อบต. ท. และ
รพ.สต.

กรมควบคุม
โรค

๒) สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
กา ร ป รั บ เป ลี่ ย น พ ฤติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ใ น
ประชาชน และนักเรียนทั้งโรงเรียนในพื้นที่
โครงการพระราชดาริฯและพื้นที่ระบาดของ
พยาธิใบไม้ตับ

อบต. ท. และ
รพ.สต.

- ผ่านมติครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2559
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569
- ผ่านมติครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2559
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569

กรมควบคุม
โรค
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อปท.

สธ.

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

มติ ครม.

หมายเหตุ

๓) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่ ง แ ว ดล้ อมเ พื่ อ ล ดค ว าม เสี่ ย งต่ อ กา ร
แพร่ ก ระจายของโรคหนอนพยาธิ ใ นชุ ม ชน
และ โรงเรียน

อบต. ท. และ
รพ.สต.

กรมควบคุม
โรค

๔) สนับสนุน/ส่งเสริมและบังคับใช้/การสร้าง
มาตรการของชุ ม ชนเพื่ อ การป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ

อบต. ท. และ
รพ.สต.

๕) จัดหาและสนับสนุนวัสดุ/เวชภัณฑ์เพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียน

อบต. ท. และ
รพ.สต.

- ผ่านมติครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2559
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569
- ผ่านมติครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2559
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569
- ผ่านมติครม. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2559
- แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2569
ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

(ระดับ
พื้นที่)

2 . 3 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น 1) จั ด ห า แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ท รั พ ย า ก ร อบต. ท.
ยุทธศาสตร์ เตรีย มความพร้อม (งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ)
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า

กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค

กรมควบคุม
โรค
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แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ แ ห่ ง ชาติ 2) จัดทาฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายภาคประชา อบต. ท.
(พ.ศ. 2560 - 2564)
สั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งและภาคเอกชนที่ มี อ ยู่ ใ น
พื้นที่ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3) พัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) พั ฒ นาบทบาทของผู้ น าท้ อ งถิ่ น ในการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ให้ มี
บทบาทในการประสานงาน ร่ ว มกั น วาง
แผนการเข้าถึงชุมชน เน้นการเข้าถึงแต่ล ะ
หลังคาเรือน
5) ร่ ว มกั น ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ และ
แนวทางความร่วมมือในการดาเนินงานเป็น
เครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ในเครือข่ายจาก
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน
โดยการเปิดเวทีให้เครือข่ายได้มาพบปะและ
ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยกั น เช่ น ประชุ ม ร่ ว มกั น
ศึกษาดูงานร่ วมกัน จัด ทาแผนร่ว มกัน หรือ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

มติ ครม.

หมายเหตุ

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

85

ภารกิจ
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

2.4 การขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5
ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

มติ ครม.

หมายเหตุ

6) ใช้กฎหมาย ตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.
2558

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

7) รณรงค์การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใ ห ม่ ใ น ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ จั ด ห า สื่ อ แ ล ะ
ประช าสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า ว สารแก่ ภ า ค
เครือข่าย และกระตุ้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่
อย่างต่อเนื่อง
8) ร่วมซ้อมแผนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

9) สร้างชุมชนต้นแบบในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่

อบต. ท.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

10) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

อบต. ท.

ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2559

กรมควบคุม
โรค

- ผ่านมติครม. ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่
20 กันยายน 2560
- แผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

กรมควบคุม
โรค

ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อระดับพื้นที่สอดคล้องกับแผนฯ

อบต. ท. และ
รพ.สต.
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ตารางที่ 4 ภารกิจอ้างอิงตามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

1. ภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ
1.1 การส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มเด็กปฐมวัย

1) จัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาเด็กองค์รวม จัดประชาคมแผนฯ และ
ผลักดินให้เกิดข้อตกลงชาวบ้าน เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติของครอบครัว

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

2) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
และปกป้องคุ้มครองเด็ก เช่น พื้นที่เล่นที่
ปลอดภัย เครื่องเล่น สถานที่ออกกาลังกาย
สวนสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็ก

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

3) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอาหาร
กลางวัน นมสาหรับเด็กปฐมวัย

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

4) สร้างแรงจูงใจให้ให้พ่อแม่ ครอบครัวที่เลี้ยง
ดูลูกให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

5) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

6) สร้างกลไกและประสานงานการขับเคลื่อน
งาน รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผล

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

7) กรณีที่ท้องถิ่นมีความพร้อมในการถ่ายโอน
ภารกิจจาก สธ. พม. ศธ. ให้ดาเนินการตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล
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8) พัฒนาระบบอนามัยแม่และเด็กของบริการ
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากลและสร้างการ
เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)
รพ.สต.

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

9) เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนพ่อแม่ และผู้ปกครอง

รพ.สต.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

10) สร้างความตระหนักรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ

รพ.สต.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

11) ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มาตรฐาน
รูปแบบและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็ก

รพ.สต.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560
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อปท.

12) สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีภาครัฐ
เอกชน ท้องถิ่น ชุมชนและประชาสังคม

1.2 การส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)
รพ.สต.

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

1) ส่งเสริม สนับสนุนครอบครัวให้มีอบอุ่น
มั่นคง

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

2) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ Aged- friendly
communities/cities

อบต. ท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

3) จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต. ท.
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
ของ อปท.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

90

ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน
4) ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)
รพ.สต.

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

5) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(long term care) ในชุมชนและจัดทาแผน
รายการบุคคล (care plan)

รพ.สต.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ

รพ.สต.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง (กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560

7) ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุ
วัดส่งเสริมสุขภาพ และศาสนสถานอื่นๆ

รพ.สต.

MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2560
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8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับ
ครอบครัว และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ประจาครอบครัว (อสค.) พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
ระดับครอบครัว

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุระหว่างกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ การการจัดหางาน กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมแพทย์ สบส. กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย สสส. สปสช.
กรุงเทพ การเคหะแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กองทุนการ
ออกแห่งชาติ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ สมาคมองค์บริหาร
ส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และ
กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
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9) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีตาบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการรองรับกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และการดูแลระยะยาวในชุมชน

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุระหว่างกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ การการจัดหางาน กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมแพทย์ สบส. กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย สสส. สปสช.
กรุงเทพ การเคหะแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กองทุนการ
ออกแห่งชาติ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สถาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ สมาคมองค์บริหาร
ส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และ
กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
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10) ส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพธุรกิจ
บริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานให้กับผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุระหว่างกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ การการจัดหางาน กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมแพทย์ สบส. กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย สสส. สปสช.
กรุงเทพ การเคหะแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กองทุนการ
ออกแห่งชาติ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ สมาคมองค์บริหาร
ส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และ
กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
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ส่งเสริม สนับสุนนและขับเคลื่อนแผนสุขภาพ
ตาบล

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU การขับเคลื่อนแผนสุขภาพ
ตาบลสู่การปฏิบัติระหว่างสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
แห่งประเทศไทย ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย สปสช. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กับกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2554

อบต. ท. และ
รพ.สต.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
การส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพสาหรับกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ (14 หน่วยงาน)
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

2. ภารกิจด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
2.1 การส่งเสริมป้องกันโรค
จากการประกอบอาชี พ
ส าหรั บ กลุ่ ม แรงงานนอก
ระบบ

กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น สมาคม
สั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย สมาคม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด แห่ งประเทศไทย
และสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแห่ ง
ประเทศไทย สนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น โรคจากการประกอบอาชี พ
ส าหรั บ กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ โดยการ
สนับสนุนการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กรมควบคุมโรค
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2 . 2 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้ ง ในระดั บ
นโยบายและพื้ น ที่ รวมทั้ ง
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิจ กรรม
ต่างๆ และควบคุมเครื่องดื่ม
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ แ ล ะ เ พื่ อ
ป้อ งกั น การเพิ่ มขึ้ น ของนั ก
ดื่ ม หน้ า ใหม่ แ ละลดการ
สูญเสีย อันเนื่ องมาจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.3 การรับรองคุณภาพ
การจัดบริการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health
Accreditation : EHA)

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

ออกประกาศตามมาตรา 42 โดยห้ ามจาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่หรือทางสาธารณะ ไม่
ว่าจะเป็นการจาหน่ายโดยลั กษณะวิธีการ จัด
วางสินค้า ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย และ
ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ตามมาตรา43 (5)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพและ
ป้องกันโรคติดต่อ

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU“๙ หน่วยงานร่วมใจ ต้าน
ภัยแอลกอฮอล์”

กรมอนามัย

1) ดาเนินงานเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมของประชาชน

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU ระหว่างกรมอนามัย กรม
ควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น “ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

กรมอนามัย

2) ตรวจประเมิน/รับรองการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU ระหว่างกรมอนามัย กรม
ควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น “ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

กรมอนามัย
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อปท.

2.4 การด าเนิ น งานเฝ้ า
ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล

1) มีการผลักดันด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลให้เป็นนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อบต. ท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว ง
ชี วิ ต 4 กระทรวง (กลุ่ ม เด็ ก
ปฐมวั ย และผู้ สู ง อายุ ) วั น ที่ 30
มีนาคม 2560
- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึกษา และกระทรวง
สาธารณสุข วันที่ 26 สิงหาคม
2556

2) มี ก ารจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ / อบต. ท.
แผนงาน / โครงการ และจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
อย่างต่อเนื่อง

3) มีก ารดาเนิ น งานเฝ้ าระวังป้อ งกันควบคุ ม
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค

บันทึกข้อตกลง

- MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันที่ 30
มีนาคม 2560
อบต. ท. และ
รพ.สต.

- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

- MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันที่ 30
มีนาคม 2560
4) มีการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพของ
ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก และโรงเรี ย นอนุ บ าลให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐาน

อบต. ท. และ
รพ.สต.

- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันที่ 30
มีนาคม 2560

5) สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับ
ชุ ม ชนในการด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว ง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็กปฐมวัย
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรีย นอนุบาลระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

อบต. ท. และ
รพ.สต.

7) มี ก ารบริ ห ารจั ด การและประสานความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ กรณีเกิด
การระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

8) สนั บสนุ นงบประมาณในการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปีให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทุกระดับ
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

และผู้ สูงอายุ) วันที่ 30 มีนาคม
2560
- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว ง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็กปฐมวัย
และผู้ สูงอายุ) วันที่ 30 มีนาคม
2560
- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว ง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็กปฐมวัย
และผู้ สูงอายุ) วันที่ 30 มีนาคม
2560
- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

9) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยา เครื่อง
เวชภั ณ ฑ์ ห รั บ การปฐมพยาบาล และวั ส ดุ
อุป กรณ์ส าหรั บ การป้อ งกันควบคุมโรคติดต่ อ
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

10) มีการรณรงค์ จัดหาสื่อและประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

อบต. ท. และ
รพ.สต.

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ งหาคม
2556
- MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันที่ 30
มีนาคม 2560
- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU การบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุ) วันที่ 30
มีนาคม 2560
- MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค
กระทรวงศึ ก ษา และกระทรวง
สาธารณสุ ข วั นที่ 26 สิ ง หาคม
2556
- MOU ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่ว มมื อ การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว ง
ชีวิต 4 กระทรวง(กลุ่มเด็กปฐมวัย
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อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

และผู้ สูงอายุ) วันที่ 30 มีนาคม
2560
3. ภารกิจด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบ 1) การเตรียมการ (Preparation Phase)
1.1) การคัดเลือกพื้นที่จากนิคมโรคเรื้อน ศึกษา
ปัญหาจากโรคเรื้อน
ความพร้อมของสมาชิก การยอมรับของชุมชนรอบ
ข้าง ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สื่อสารกับผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ญาติ ผู้
อาศัยในนิคม ประชาชนรอบๆ นิคมโรคเรื้อน และ
การสื่อสารแจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ได้ทราบ
เกี่ยวกับการบูรณาการนิคมฯ
1.2) การค้นหาและการวิเคราะห์สถานการณ์
ในพื้นที่ (Situation analysis) ความเป็นไปได้
ในการบูรณาการความต้องการในการบูรณาการ
ของสมาชิ ก ในนิ ค มฯ และการศึ ก ษาสภาพ
ปั ญ หาที่ มี อ ยู่ ใ นนิ ค มฯ ด้ ว ยการค้ น คว้ า จาก
เอกสารที่มีอยู่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการทา
กลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion: F.G.D.)
กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการ (Gap) การเล่าเรื่องของกลุ่มผู้ประสบ
ปั ญ หาจากโรคเรื้ อ นในนิ ค มฯ การศึ ก ษาตรา

รพ.สต.

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

เป็นการกระจาย
อานาจตามพ.ร.บ.
ท้องถิ่น
(กรมควบคุมโรค)

รพ.สต.

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

กรมควบคุมโรค
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บาป ของ โ รค เรื้ อ นแล ะกา รยอ มรั บ ขอ ง
ประชาชนรอบนิคมฯ
2) การดาเนินการ (Implementation Phase)
2.1) การประชุมระดมแนวคิดเพื่อสร้างอนาคต
ร่ ว มกั น (Future Search Conference : F.S.C.)
ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2.2) การทาประชาคมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้ประสบปัญหาจาก
โรคเรื้อนและญาติที่อาศัยในนิคมฯ ทั้งหมด กับ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดเวที
ประชาพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม (Public hearing)
เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและญาติได้
มีโอกาสรับรู้บทบาทที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปพัฒนานิคมฯ ให้เป็นชุมชน
ทั่วไป การนาเสนอปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อ
หาเจ้าภาพ และการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย ใคร
ได้ ใครเสีย ได้มากกว่าเสีย หรือเสีย มากกว่าได้
ภายใต้ที่ทุกคนและทุกหน่วยงาน พึงพอใจหรือได้
มากกว่าเสีย (Win-Win situation analysis)
2.3) การจัดทาร่ างบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อ
(Memorandum of Understanding : MOU) ด้วย

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

กรมควบคุมโรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

กรมควบคุมโรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

กรมควบคุมโรค

อบต. ท. และ
รพ.สต.
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ภารกิจ

แนวทางการปฏิบัติงาน
การ ประชุมแบบมีส่วนร่วมของตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับตัวแทนของสมาชิกในนิคมฯ
2.4) การจั ด ท าพิ ธี ล งนาม MOU ระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการนิคมโรคเรื้อน
สู่ ชุ ม ชนทั่ ว ไปเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้
ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน โดยเน้นการเชิดชู
เกีย รติผู้ ป ระสบปัญหาจากโรคเรื้ อนในนิคมฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ การ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าหน้าที่ในนิคมโรค
เรื้อนทั่วประเทศเพื่อการขยายผลต่อ และการ
ประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่านิคมโรคเรื้อน เป็น
ชุมชนปกติเช่นเดียวกับชุมชนทั่วไปในชุมชน
3) การติดตามและประเมินผล (Monitoring
and Evaluation Phase)

อปท.

สธ.
(ระดับ
พื้นที่)

อปท. และ สธ.
(ระดับพื้นที่)

อบต. ท. และ
รพ.สต.

รพ.สต.

บันทึกข้อตกลง

หน่วยงานที่ให้
ข้อมูล

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

กรมควบคุมโรค

MOU การบูรณาการนิคมโรค
เรื้อนสู่ชุมชนทั่วไป

กรมควบคุมโรค
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ภาคผนวกที่ 1
การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

๑๐๔
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ตารางภาคผนวกที่ 1 สรุปผลการถ่ายโอนภารกิจตาม แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545
ภารกิจ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (87 ภารกิจถ่ายโอน)
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (103 ภารกิจถ่ายโอน)
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(17 ภารกิจถ่ายโอน)
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
(19 ภารกิจถ่ายโอน)
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(17 ภารกิจถ่ายโอน)
6. ด้านศิลปวัฒนธรรมของจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2 ภารกิจถ่ายโอน)

ถ่ายโอนแล้ว
74
78
8

ยังไม่ได้ถ่ายโอน
13
25
9

11

8

15

1

-

2

ตารางภาคผนวกที่ 2 สรุปผลการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ภารกิจ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (45 ภารกิจถ่ายโอน)
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (19 ภารกิจถ่ายโอน)
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(22 ภารกิจถ่ายโอน)
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
(18 ภารกิจถ่ายโอน)
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(8 ภารกิจถ่ายโอน)
6. ด้านศิลปวัฒนธรรมของจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2 ภารกิจถ่ายโอน)

ถ่ายโอนแล้ว
34
9
8

ยังไม่ได้ถ่ายโอน
11
10
14

16

2

7

1

-

2
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขที่ถูกถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

๑๐๖

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
การจัดให้มีและควบคุมตลาด
การแก้ไขปัญหาเด็กน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
งานส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ส่วนราชการ
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ส านั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การผลิ ต สื่ อ และหรื อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านอาหารและยา
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ บ ริ โ ภคด้ า นความรู้ ใ นการ
บริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม
การสร้ า งและขยายเครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น
การบริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (การ
ตรวจสอบเบื้ อ งต้ น โดยใช้ ชุ ด ทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พั ฒ นามาจากการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานในพื้นที่)
สถานีอนามัย (39 แห่ง)
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
การดูแลรักษาแหล่งน้า
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
การขุดสระน้าเก็บน้าเพื่อการอุปโภค
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
การขุดเจาะและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้าบาดาล
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
ก่อสร้างระบบน้าสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ก และ ข
กรมชลประทาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้านและ กรมทรัพยากรน้า
ชนบท
ก่อสร้าง ปรับปรุง สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน กระทรวงมหาดไทย
เครื่องเล่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การพัฒนาเด็กโดยหน่วยพัฒนาเด็กเคลื่อนที่
กรมพัฒนาชุมชน
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน
กรมพัฒนาชุมชน
ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
กรมพัฒนาชุมชน
ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กก่อนและระหว่างประจาการ
กรมพัฒนาชุมชน
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต./กทม./มพ.
ท./อบต.
กทม./มพ.
กทม./มพ.
กทม./มพ.
กทม./มพ.

อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต.
อบจ./ท./อบต.
อบจ./ท./อบต.
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต./มพ.
อบจ./ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
ท./อบต.
อบจ./ท./อบต./กทม.

ลาดับที่
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ส่วนราชการ
25 งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน (อาหาร สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
เสริมนมและอาหารกลางวัน)
และพิทักษ์เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและผูส้ ูงอายุ
26 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ จัดหาอุปกณ์กีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
27 โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับตาบล
สานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนการ
28 สวนสาธารณะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
29 เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนมในโรงเรียน/คนพิการ
ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
30 โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
31 การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ ส านั ก งานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
32 การติ ด ตามและตรวจสอบเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
มลพิ ษ ในการประกอบกิ จ การตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. และการเหมืองแร่
2510 และกิจการต่อเนื่อง
33 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ฟื้นฟู และบาบัดสิ่งแวดล้อม
ส า นั ก นโ ย บา ย แ ละ แ ผ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
34 งานติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มและจั ด ท า กรมควบคุมมลพิษ
รายงานสถานการณ์มลพิษในท้องถิ่นของตนเอง
35 การบาบัดน้าเสีย (ระบบบาบัดน้าเสีย 23 โครงการ)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
36 การจั ด การขยะมู ล ฝอย (ระบบก าจั ด ขยะมู ล ฝอย 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ)

ท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอน
ท./อบต./กทม/มพ.
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
อบต.
ท.
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
ท./อบต./กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
อบจ./ท./กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต./กทม./มพ.
อบจ./ท.
ท.

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

๑๐๗

ภาคผนวกที่ 2
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

๑๐๘
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สถานะของข้อบัญญัติท้องถิ่นในระบบกฎหมาย
หากพิ จ ารณาตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้บัญญัติความหมาย
ของ “กฎ” เอาไว้ว่า
“กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ”
จะเห็นได้ว่าคาว่า “กฎ” ในทางกฎหมายปกครองหมายความรวมถึง “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ด้วย ดังนั้น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นจึงมีสถานะทางกฎหมายเป็น “กฎ” ซึ่งเป็นการกระทาทางปกครองประเภทหนึ่ง มีศักดิ์และ
ลาดับเดียวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง อย่างไรก็ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับ
เช่ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกโดยเทศบาลจะเรี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ ” ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกโดย
กรุงเทพมหานคร เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร” เป็นต้น
ในระบบกฎหมายไทยนั้น “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” จัดอยู่ในลาดับศักดิ์หรือลาดับชั้นกฎหมายลาดับรอง
ที่ค่าต่ากว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนดและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ) ดังนั้น ตามหลักการกระทาทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายซึ่งเรียกร้องให้องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องใช้อานาจได้เฉพาะที่มีกฎหมายให้อานาจนั้นไว้และต้องไม่ ใช้อานาจเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด การออกข้อบั ญญัติท้องถิ่นจึงจะต้องอาศัยอานาจตามกฎหมาย ซึ่งก็คือกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัตินั่นเอง ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ หารส่ ว นตาบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การบริห ารส่ว นจังหวั ด พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. 2542 นอกจากจะเป็ น บทบั ญญัติแห่ งกฎหมายที่ให้ อานาจองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ยังได้กาหนดขอบเขตของอานาจหน้าที่หรื อเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นมาใช้บังคับไว้อีกด้วย ซึ่งท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนอกเหนือไปจากเรื่องที่กฎหมายให้
อานาจไว้ไม่ได้
ประเภทของข้อบัญญัติท้องถิ่น
เราอาจแบ่งประเภทข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยพิจารณาในทางเนื้อหาได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่
1. ข้อบัญญัติท้องถิ่นอันเป็นอานาจทั่วไป
ข้อบัญญัติท้องถิ่นอันเป็นอานาจทั่วไปจะเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เป็นเครื่องมือในการจัดทาบริการ
สาธารณะที่โอนภาระหน้าที่อันเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะ โดยเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายในท้องถิ่นของตนเองได้ นอกจากนี้ข้อบัญญัติท้องถิ่นอันเป็นอานาจทั่วไปจะต้องเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่กาหนดให้มีการดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะในลักษณะกิจการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่
นั้น ๆ เช่น ตลาด การกาจัดขยะ การจัดหาน้าสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกฉบับจะกาหนดอานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นอานาจทั่ วไป
ได้โดยวิธีนี้
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2. ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวหรือฉุกเฉิน
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในระหว่างที่ไม่มีสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่สามารถเรียกประชุมได้ทันท่วงที
พระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางรูป แบบให้สามารถ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และกรุงเทพมหานคร เท่านั้น[2]
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 57 บัญญัติว่า
“ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้”
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 64 บัญญัติว่า
“ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติ
ชั่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลแล้ว ก็
ให้ใช้บังคับได้”
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 108 บัญญัติว่า
“ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุ งเทพมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนในอันจะรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภา กรุงเทพมหานครให้ทันท่วงที
มิ ไ ด้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครโดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจะออกข้ อ ก าหนด
กรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้บังคับได้”
มีข้อสังเกตว่า สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนั้น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว
นั้นหมายเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเรียกประชุมสภาท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงทีเท่านั้น มิได้กินความไปถึงกรณีไม่มี
สภาท้องถิ่นด้วย ซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพมหานครที่สามารถออกข้อบัญญัติชั่วคราวได้แม้ในกรณีที่ไม่มีสภา
ท้องถิ่นก็ตาม โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยเอาไว้ว่า การออกเทศบัญญัติชั่วคราวทาได้เฉพาะในกรณี
ที่เรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีไม่ได้เท่านั้น กรณีดังกล่าวไม่ได้หมายความรวมถึงกรณีไม่มีสภาเทศบาล
ด้วย เพราะบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้กาหนดบังคับให้นาเทศบัญญั ติชั่วคราวนั้นเสนอต่อสภา
เทศบาลในการประชุมคราวต่อไปเพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติ ดังนั้น ในขณะที่ไม่มีสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีจึง
ไม่สามารถใช้อานาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้
ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวแล้วนั้น กฎหมายกาหนดให้นาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่นในการประชุมคราวถัดไปด้วย หากผลการพิจารณาของสภา
ท้องถิ่นไม่เห็นชอบด้วยกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวจะส่งผลให้ข้อบัญญัติท้องท้องถิ่นดังกล่าวสิ้นผล
การใช้บังคับ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกับการพิจารณาพระราชกาหนดที่ประกาศใช้โดยฝ่ายบริหาร
3. ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพาณิชย์
ข้อบั ญญัติ ท้องถิ่น เกี่ย วกับ งบประมาณ การคลั ง และการพาณิช ย์จะเป็น ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น ที่
เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย และวิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนแหล่งรายได้ วิธีการหา หรือจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น บัญญัติไว้
๑๑๐
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ในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
เงื่อนไขการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เงื่อนไขในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ เงื่อนไขในทางรูปแบบ และ
เงื่อนไขในทางเนื้อหา
1. เงื่อนไขในทางรูปแบบ
เงื่อนไขในทางรูปแบบ เรียกร้องให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นจะต้องกระทาโดยครบถ้วนตามแบบ
พิ ธี นั บ ตั้ ง แต่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอ ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณา และผู้ มี อ านาจให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นประกาศใช้ โ ดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ผู้ มีสิ ทธิ เสนอร่ างข้อ บั ญญัติ ท้องถิ่น ได้แก่ บุคคล 3 ประเภท คือ สมาชิกสภาท้องถิ่ น
ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น และราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ทั้ ง หมดมี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ ร้ อ งขอต่ อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารราออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
1.2 ผู้มีอานาจในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วนั้นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เป็นอานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง เว้นแต่ในกรณีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวที่กฎหมายให้
อานาจผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่การออกได้ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการ
ตราหรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของสภาท้องถิ่นมักทาตามข้อเสนอของผู้บริหารท้องถิ่ น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บ ริ หารท้องถิ่น เป็ นฝ่ ายบริ หารที่ทราบความต้องการ หรือกาหยดวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดทาบริการ
สาธารณะจึ งทราบดีว่ามีความจ าเป็ น ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างเพื่อมาสนับสนุน หรือเป็น
เครื่องมือในทางกฎหมายที่สาคัญในการบริหารท้องถิ่นนั้น ๆ
1.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องเป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ กล่าวคือ ภายหลังจากที่มีการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาท้องถิ่นแล้ว สภาท้องถิ่นแต่ละประเภทจะต้องดาเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินั้นโดยวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบนั้น ๆ
1.4 ภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้จนกว่า
จะได้รับความเห็นชอบจากผู้กากับดูแลตามที่กฎหมายกาหนดเสียก่อนโดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางภาคผนวกที่ 4 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อบัญญัติจังหวัด
เทศบาล
เทศบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล
เมืองพัทยา
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ผู้มีอานาจกากับดูแล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ไม่มี
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๑๑๑

ข้อสังเกตว่ากรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเดียวที่ไม่มีผู้ให้ความเห็นชอบ
ในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ทั้งนั้นอาจเนื่องด้วยกรุงเทพมหานครแม้จะมีฐานะเป็นองค์กร
ปกครองครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ แต่กรุงเทพเทพมหานครก็มีฐานะเป็น “เมืองหลวง” และเป็น “มหานคร” ที่มี
จานวนประชากรหนาแน่น เป็น ที่ตั้งของศูนย์กลางราชการส่ วนกลางที่มีอานาจวินิจฉัยสั่งการงานบริหาร
ราชการแผ่นดิน การบริหารจัดการความซับซ้อนดังกล่าวนี้ประกอบกับการจัดรูปแบบการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารกรุงเทพมหานครสูงสุด ทาให้ในหลายกรณีกฎหมายออกแบบ
อานาจหน้าที่และขั้นตอนแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบอื่น ๆ เพื่อความสะดวกและคล่องตัว
ในการบริหารจัดการนั่นเอง
2. เงื่อนไขในทางเนื้อหา
2.1 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายได้มอบ
อ านาจให้ อ อกได้ เช่ น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และรวมถึ ง กฎหมายในระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย หากองค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยปราศจากอานาจตามกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวย่อมมิชอบด้วยกฎหมายและ
อาจถูกยกเลิกเพิกถอน
2.2 ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีลักษณะเป็น “กฎในทางปกครอง” อันมีลักษณะ “นามธรรม - ทั่วไป”
กล่าวคือ ใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่เจาะจงตัวบุคคล และไม่เจาะจงกรณีใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้นสภาท้องถิ่นไม่
อาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีผลใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะได้
อนึ่ง สมควรกล่าวด้วยว่า การที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีสถานะเป็น “กฎ” ในระบบกฎหมายซึ่งมีฐานะ
เป็ น กฎหมายล าดับ รอง ด้ว ยเหตุ ดังกล่ าวนี้ส ภาท้องถิ่นไม่อาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีลั กษณะเป็นการ
“กาหนดความผิด” ขึ้นใหม่ได้ จะกระทาได้ก็แต่เพียงการกาหนดรายละเอียดหรือระวางโทษเท่านั้น เนื่ องจาก
โดยหลั กทั่ว ไปการก าหนดความผิ ดนั้ น จะกระทาได้ ก็แต่โ ดยกฎหมายที่มี ล าดับ ศักดิ์เ ทียบเท่ าหรือ สู งกว่ า
พระราชบัญญัติเท่านั้น
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจาก “หลักการกระจายอานาจในเชิงพื้นที่ (Décentralisation
territoriale) เป็นการกระจายอานาจปกครอง โดยมีพื้นที่เป็นวัตถุในการรองรับอานาจ ดังนั้น ในแต่ ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมที่จะมีอานาจบริหารจัดการเฉพาะในพื้นที่ที่ตนได้รับการกระจายอานาจมาเท่านั้น
ถึงแม้ว่าข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีลักษณะเป็ นกฎที่ใช้บังคับได้โดยทั่วไป แต่ทว่ายั งคงมีข้อจากัดในทางพื้นที่
โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งไม่อาจใช้บังคับขยายไปยังเขตพื้นที่ของอีกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งได้ เว้นแต่เป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการต่างหากตามที่
กฎหมายกาหนด

๑๑๒
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ภาคผนวกที่ 3
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

๑๑๓

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 แม่และเด็กปฐมวัย
 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
 สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

0 2591 8166

 สานักโภชนาการ กรมอนามัย

0 2590 4328

 สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

0 2590 4169

 สถาบันราชนุกูล กรมสุขภาพจิต

0 2248 8903

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

0 5390 8300 - 49

 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

0 2590 8235

 วัยเรียนและเยาวชน
 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

0 2590 4291

 สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

0 2591 8166

 สานักโภชนาการ กรมอนามัย

0 2590 4328

 สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

0 2590 4169

 สานักงานโครงการ To Be Number one กรมสุขภาพจิต

0 2590 8888

 สถาบันราชนุกูล กรมสุขภาพจิต

0 2248 8903

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

0 5390 8300 - 49

 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

0 2590 8235

 วัยทางาน
 สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

๑๑๔

0 2590 4291

0 2591 8166

 สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

0 2590 4169

 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

0 2590 8235

 สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

0 2590 3982
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 วัยสูงอายุ
 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

0 2590 8235

 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็กพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์
 สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

0 2591 8277

 ด้านส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

0 2590 4503

0 2193 7025
0 2590 4587

 สานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้าน 0 2590 4152
สุขภาพของประชาชน กรมอนามัย
0 2590 3856
 สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
 สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

0 2590 3982

 ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
 สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

0 2590 3160

 สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค

0 2590 3341

 สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค

0 2211 2224 ต่อ 1002

 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

0 2590 3196 - 9 ต่อ 116

 สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค

0 2590 3201

 ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า
 สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย

0 2590 4181 – 2

 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเหตุราคาญ
 สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

0 2590 4352

 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

0 2590 4342
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๑๑๕

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์
 สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค

0 2591 8173

0 2590 3847
0 2590 3035

 ด้านฟื้นฟูสุขภาพทางร่างกาย
 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

0 2591 3748 ต่อ 6715 - 6

 ด้านฟื้นฟูสุขภาพจิต
 สถาบันราชนุกูล กรมสุขภาพจิต

0 2248 8903

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

0 5390 8300 - 49

 กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

0 2590 8235

 ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

๑๑๖

0 2590 7111

 สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

0 2590 7272

 สานักยา

0 2590 7162

 สานักอาหาร

0 2590 7175
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ภาคผนวกที่ 4
คาสั่งคณะทางานจัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

๑๑๗

สาเนา
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 530 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่มีเจตจานง
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานการพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขมี
ความชัดเจน ไม่เกิดช่องว่างและความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ๑ อาคาร ๖
ชั้น ๔ ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมมีมติให้จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในระดับพื้นที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1)
2)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
3) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
4) ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย
8) ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
9) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
10) ผู้แทนสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11) ผู้แทนกรมการแพทย์

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
12) ผู้แทนกรม…

๑๑๘
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

ผู้แทนกรมอนามัย
คณะทางาน
ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะทางาน
ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คณะทางาน
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะทางาน
ผู้แทนกรมควบคุมโรค
คณะทางาน
ผู้แoทนกรมสุขภาพจิต
คณะทางาน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะทางาน
นายมโน มณีฉาย สาธารณสุขอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
คณะทางาน
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเลขานุการ
22) นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และผู้ช่วยเลขานุการ
23) นางราไพ แก้ววิเชียร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และผู้ช่วยเลขานุการ
24) นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข
คณะทางาน
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
และผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยให้คณะทางานมีบทบาทหน้าที่
1) ทบทวนกฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดทาบทบาทภารกิจการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
2) จัดทาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
3) เสนอคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕60
โสภณ เมฆธน
(นายโสภณ เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาเนาถูกต้อง
นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข
(น.ส.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ

๑๑๙

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายธนา ยันตรโกวิท ทีป่ รึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บรรณาธิการ
นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คณะผู้จัดทา
 กระทรวงสาธารณสุข
ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย
ดร.นาฏอนงค์ เจริญสันติสุข
นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์
นางสาวปุณณิภา คงสืบ
นางสาวกนลา กอบวิทยา
นางสาวอังคณา สมคิด
นายณัฐชัย อัมพร
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์

จัดทาโดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
Website: http://bps.moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กองสาธารณสุขทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

