หลักสูตร การส่งเสริมการบังคับใช้
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560


หลักการและเหตุผล

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
เจตนารมณ์ในการป้องกันการกระทาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิ ดการจั ดการด้า นสุข ลัก ษณะและการอนามัย สิ่งแวดล้อ ม ซึ่ ง
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า โดยการกระจาย
อ านาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจในการออก
ข้อกาหนดของท้ องถิ่น ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้
และให้อานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลโดยการ
ออกคาสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพัก
ใช้หรื อเพิ กถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรี ยบเที ยบคดี เป็นต้ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีบทบาทอานาจหน้าที่สาคัญในการคุ้มครองสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน และเพื่อให้เจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น สามารถด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายจึงกาหนดให้ “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”
เป็ น เจ้ า พนั ก งานสายวิ ช าการที่ มี อ านาจในการตรวจตรา ให้
ค าแนะน าในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในแง่
วิชาการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการวินิจฉัย สั่งการ หรืออกคาสั่ง เป็นต้น
ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เห็นความสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้
จัดทาโครงการพัฒ นาศักยภาพการยกร่างกฎหมายสาธารณสุ ข
สาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการอบรมให้ความรู้งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ สาร
บัญญัติ บทบาทอานาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถเชื่อมโยงกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้อง
กับกฎหมายสาธารณสุขและ สามารถบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถปรับปรุงและยกร่างข้อกาหนดท้องถิ่น
ระยะเวลาและสถานที่ (หลักสูตรการอบรมเต็มเวลา 3 วัน)

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น


กลุ่มเป้าหมาย

เจ้ าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นหรื อ
ผู้เกี่ยวข้อง สังกัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 7และ 8 จานวน 50 คน
 เนื้อหาหลักสูตร
1. หลักพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
2. หลักการและอานาจหน้าทีเ่ จ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
3. แนวทางยกร่างข้อกาหนดของท้องถิ่นทางการกาหนด/อัตรา
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
4. เทคนิควิธีการร่างข้อกาหนดท้องถิ่น
5. ฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อกาหนด จานวน 4 กลุ่ม และนาเสนอ/
ให้ข้อเสนอแนะ/วิพากษ์
6. การจัดการเหตุราคาญและการเจรจาไกล่เกลี่ย

7. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย
(NEHIS)
8. ฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข/เหตุการณ์จาลอง
และนาเสนอ/ให้ข้อเสนอแนะ/วิพากษ์
 การวัดผลและสาเร็จการศึกษา
คะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น การเข้า
อบรมเต็มเวลาที่กาหนด มอบเกียรติบัตรผู้สาเร็จการอบรม
 ผลที่คาดว่าจะได้รบ
ั
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทางานและการ
บังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขในการออกข้อกาหนดตามกฎหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 ค่าลงทะเบียน

คนละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พัก)


วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการ
ชาระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561
 คุณปิยนันท์ ชีคกี้ มือถือ 081-7498489
โทรศัพท์ 043-235902 – 5 ต่อ 4809
 คุณสุพิศ สมพิทักษ์ มือถือ 086-2307288
โทรศัพท์ 043-235902 – 5 ต่อ 4912

Fax : 043-243416
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เลขที่ 195 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
Download ใบสม ัครได้ท ี่
http://hpc7.anamai.moph.go.th

กาหนดการฝึกอบรม
วัน/เวลา
กิจกรรม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
08.30–10.00 น. -ลงทะเบียน -pre test -พิธีเปิด

10.00–10.30 น.
10.30 -12.00 น.

12.00–13.00 น.
13.00–16.30 น.

วันที่ 3 พฤษภาคม

09.00–12.00 น.

ประธาน โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เข้าอบรม
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
โดย ดร.จริยา อินทรรัศมี
หลักพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560
โดย วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการและอานาจหน้าที่เจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
โดย วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
2561
แนวทางยกร่างข้อกาหนดของท้องถิ่นทางการ
กาหนด/อัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2560

โดย วิ ท ยากรจากศู น ย์ บ ริ ห ารกฎหมาย
สาธารณสุข กรมอนามัย
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–13.30 น. เทคนิควิธีการร่างข้อกาหนดท้องถิ่น
โดย วิทยากรจากศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข กรมอนามัย

วัน/เวลา
กิจกรรม
13.30–16.30 น. ฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อกาหนดฯ
จานวน 4 กลุ่ม และนาเสนอ/ให้ข้อเสนอแนะ/
วิพากษ์
โดย วิทยากรจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
09.00–11.00 น. การจัดการเหตุราคาญและการเจรจาไกล่เกลี่ย
โดย วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ
11.00–12.00 น. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย (NEHIS)
โดย วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. ฝึกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข/
เหตุการณ์จาลองและนาเสนอ/ให้
ข้อเสนอแนะ/วิพากษ์
โดย วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
14.30–16.30 น. - Post- test
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
- พิธีปิด
โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

โครงการการพัฒนายกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Training center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักสูตร
การส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



ชำระเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำน
ธนาคาร กรุงไทย จากัด สาขา ศรีจันทร์
่ บัญชี เงินค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมศูนย์อนามัยที่ 7
ชือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 437-0-57242-8

ผู้เข้าอบรมที่ได้รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วม
การอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบราชการ
*หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมต้องหาที่พัก พร้อมชาระเงินเอง

จัดโดย
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานขับเคลื่อนกาลังคน
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

